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26. seja 

(10. oktobra 1979) 

Predsedoval Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05 uri. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
26. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 1. odstavka 97. člena 
poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na osnovi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo izvolili Komisi- 
jo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo zbora in 
verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo naslednje delegate: za predsednika Konrada Planteua, za člana pa 
Bogomirja Bataglja in Ferda Prezlja. Ali so predlagani delegati prisotni? (Da.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija izvoljena v predlaganem sestavu. Prosim 
Komisijo, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: Izvrš- 
nega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze Slovenije in Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: tovari- 
šica Francka Herga, poročevalka Odbora za finance, Branko Kozamernik, poro- 
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čevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Rok 
Pavšič, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Anton Jelenko, poro- 
čevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Franc Vičar, poročevalec Odbora 
za družbenoekonomski razvoj, Viktor Nussdorfer, poročevalec Odbora za 
agrarno politiko, Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije, Stan- 
ko Jaki, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve, Adi Les jak, poročevalec Komisije za mednarodne odnose, Marjeta Ador- 
jan, poročevalka Komisije za narodnosti, dr. Maks Fornazarič, poročevalec Komi- 
sije za vprašanja borcev NOV in Karlo Marsel, poročevalec Komisije za pra- 
vosodje. 

Prosim vise tiste delegate, ki nameravajo na današnji seji zbora postaviti 
delegatska vprašanja, da posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišici sekretarki 
v pismeni obliki že na začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni 
svet oziroma ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu 
svetu oziroma posameznim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo dn na 
vprašanje odgovore, če je le mogoče, že na današnji iseji. 

Opozarjam vas tudi na gradiva, ki ste jih dobili danes na klop. Predlagam, 
da izkoristimo ta čas, ko je na delu verifikacijska komisija, da jih pregledamo. 

Med tem je verifikacij ska komisija končala z delom in prosim predsed- 
nika komisije, da da poročilo. 

Konrad Planteu: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za 26. sejo z dne 10. 10. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 članov. Za današnjo sejo je predložilo dele- 
gatska pooblastila 127 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 81 delega- 
tov, s prosvetno-kulturnega področja 15 delegatov, iz socialno-zdravstvenega 
področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 11 delegatov, iz obrtnih in 
podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovni skupnosti pet de- 
legatov. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: z gospodarskega področja za 6. okoliš en delegat, 11. okoliš en delegat, 
19. okoliš dva delegata, 22. okoliš en delegat, 28. okoliš en delegat, 36. okoliš en 
delegat in 39. okoliš dva delegata, skupno devet; s prosvetno-kulturnega pod- 
ročja za 2. okoliš dva delegata, 7. okoliš en delegat, skupno trije delegati; s 
socialno-zdravstvenega področja za 1. okoliš dva delegata, skupno dva delegata; 
iz kmetijske dejavnosti za 1. okoliš en delegat, 5. okoliš en delegat, 4. okoliš 
en delegat in 7. okoliš dva delegata, 6. okoliš en delegat, 9. okoliš en delegat, 
skupno sedem delegatov; iz obrtne in podobnih dejavnosti za 5. okoliš en de- 
legat; s področja oboroženi sil za 1. okoliš en delegat. Skupno je odsotnih 23 
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. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu Verifikacijske komisije? (Nekdo iz klopi: Prišel je tudi delegat iz oboro- 
ženih sil.) Torej popravljam poročilo: dellegat iz oboroženih sil je prisoten, to 
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pomeni, da ni 127, ampak da je prisotnih 128 delegatov. O tem pooblastilu bomo_ 
sklepali pozneje. Se s tem strinjate? (Da.) 

Ta del poročila, ki se nanaša na 127 delegatov, kot smo videli iz razprave 
oziroma posredovanja predsednika Komisije, ni sporen. Zato bi o tem poročilu 
glasovali v celoti. Predlagam, da glasujemo z dviganjem rok. 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 potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za današnjo sejo zbora. 

Ugotavljam, da lahko zbor veljavno sklepa, ker je na seji prisotna večina 
delegatov. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da sem 
se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora dogo- 
voril, da bomo na skupnem zasednju vseh treh zborov po končani 2. točki 
dnevnega reda poslušali uvodno poročilo o uresničevanju delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov v SR Sloveniji, ki ga bo posredoval tovariiš Milan 
Kučan, predsednik Skupščine SR Slovenije, in uvodno obrazložitev k poročilu 
o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike s predlo- 
gom stališč in sklepov, ki jo bo podal tovariš dr. Lojze Ude, predsednik 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Ali je glede pooblastila delegata iz oboroženih sil razčiščeno? 

Konrad Planteu: Tovariš predsednik, tovariši delegati! S - področja 
oboroženih sil je delegat tukaj in jih dejansko manjka samo 22, tako da je 
navzočih 128 delegatov. Naknadno je prišlo še veliko število delegatov in bo 
dodatno poročilo dano še med šejo zbora. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! To sprejemamo na znanje 
in se z dopolnilnim obvestilom strinjamo. 

Prehajamo na določitev dnevnega reda. 
Z dopisom z dne 26. 9. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje s 

predlogom zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1979. 

Ker nam Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve ni predložila predlogov za volitve in imenovanja, umikam 
točko volitve in imenovanja z dnevnega reda današnje seje. Glede na to predla- 
gam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 26. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 25. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 

SR Sloveniji, 
4. poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike re- 

publike^ osnutkom stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih za- 
konodajne politike republike, 

5. predlog zakona o varnosti pomorske plovbe, 
6. predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za 

leto 1979, 
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7. osnutek zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, s poro- 
čilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja, 

8. osnutek zakona o kompenzaciji, 
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju 

zavarovanja izvoznih poslov pred nekomercialnimi nevarnostmi (riziki), 
10. osnutek zakona o priložnostnih kovancih, 
11. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi 

kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne 
kredite, 

12. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Kdor 

je za predlagani 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 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 25. seje našega zbora. 

Zapisnik smo prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnika? (Ne.) Ker nima nihče pripomb oziroma predlogov za dopolnitev, ugo- 
tavljam, da je zapisnik 25. seje Zbora združenega dela odobren. 

Počakali bomo na skupno zasedanje vseh treh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednk Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo z delom zbora. 
Obvestiti vas želim, da je bilo medtem ugotovljeno, da prisostvuje današnji 

seji zbora 136 delegatov, kar pomeni, da je po opravljenem delu Verifikacijske 
komisije prišlo na sejo še 8 delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložilo v obravnavo Predsedstvo 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil tovarišico Maro Zlebnik, podpredsednico Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Poročilo o ures- 
ničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji je bilo 
objavljeno v Poročevalcu št. 15. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem in Odbor za 
finance, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor za agrarno 
politiko, ki so dali skupno poročilo, Komisija za pravosodje, Komisija za vpra- 
šanja borcev NOV, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija. 
Vsi so dali poročila. Na klop ste prejeli predlog sklepa, ki je pripravljen na 
podlagi stališč, mnenj in predlogov delovnih teles, ki so obravnavali poročilo. 
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Danes ste prejeli na klop tudi poročilo Komisije za mednarodne odnose in Komi- 
sije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Zboru predlagam, da imenujemo skupino delegatov, ki naj spremlja raz- 
pravo o poročilu in po končani razpravi predlaga morebitne spremembe in 
dopolnitve sklepa, ki ste ga dobili. V skupino delegatov predlagam: Duška Lor- 
beka, Roka Pavšiča in Tanjo Svetličič. Ali so vsi predlagani navzoči? (Ne.) Dovo- 
lite, da predlagam za tretjega v skupino delegatov tovariša Gojmira Vizoviška 
iz 16. okoliša. Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) 

Dajem predlog za skupino delegatov na glasovanje. Kdor je za predlog, 
naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog o imenovanju skupine delegatov sprejet. 
Želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Vilma Manček, 

delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo 
mesto. Prosim! 

Vilma Manček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Uresničevanje delegatskih odnosov je ena izmed poglavitnih nalog, ki smo 
si jih zadali. Pri tem se srečujemo z določenimi pozitivnimi premiki, pa tudi 
slabostmi in pomanjkljivostmi, ki jih do sedaj še nismo mogli premagati in ki 
po svoje vplivajo na slabše funkcioniranje delegatskega sistema in razvoja dele- 
gatskih odnosov. Skupščina občine Novo mesto je na seji Družbenopolitičnega 
zbora obravnavala osnutek poročila o uresničevanju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v Socialistični republiki Sloveniji in obenem ocenila delo- 
vanje delegatskega sistema in razvoja delegatskih odnosov pri nas. 

Ocenjujemo, da je poročilo pisano zelo kritično. Omenja slabosti in pomanjk- 
ljivosti, s katerimi se dnevno srečujemo. Menimo, da so doseženi določeni 
pozitivni premiki, na katere bi radi opozorili. Opozarjamo, da mislimo predvsem 
na delo Skupščine občine Novo mesto. 

Precej bolje kot prejšnja leta smo letos programirali delo zborov Občinske 
skupščine. Program dela Občinske skupščine smo sestavili in uskladili s predlogi, 
ki so nam jih na podlagi našega zaprosila poslali oziroma posredovali sveti 
krajevnih skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, delovne organizacije, 
družbenopolitične organizacije in tudi same delegacije oziroma konference dele- 
gacij. Na osnovi predlogov je bil nato sestavljen osnutek programa dela z vse- 
binsko zaokroženimi dnevnimi redi in vnaprej določenimi roki sej. Na samih 
sejah so bili vključeni in vneseni v program tudi kasnejši predlogi delegacij. 

Program Občinske skupščine je razširjen tudi z določenimi problemskimi 
zadevami oziroma normativnimi akti, ki jih bo obravnavala Republiška skup- 
ščina. S tem se skuša Občinska skupščina uveljaviti kot konferenca delegacij za 
Skupščino SR Slovenije. Zal nam horizontalna koordinacija programa s pro- 
grami dela samoupravnih interesnih skupnosti ni najbolje uspela. 

Delegate Občinske skupščine smo do sedaj obveščali s skupščinskim gradi- 
vom, ki so ga delegati dobivali na dom in nato obravnavali v delegacijah. Sedaj 
pa smo dosegli bistven premik, in sicer v tem, da smo začeli izdajati delegatsko 
glasilo Odločajmo, ki prihaja v vsako gospodinjstvo v občini. S tem bomo ne 
samo zmanjšali količino papirja, ampak smo deloma že dosegli, da so gradiva 
pisana v manj strokovnem oziroma bolj preprostem in razumljivem jeziku. Tudi 
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sicer je gradivo bolj pregledno in informativno, saj je v njem več grafikonov, 
slik in drugih dopolnitev. 

Bistven premik je dosežen tudi s tem, da so sedaj seje zborov ločene. Druž- 
benopolitični zbor oblikuje samo mnenja oziroma predloge in stališča k dolo- 
čeni problematiki, medtem ko ostala dva zbora praviloma s konstruktivnimi 
predlogi izoblikujeta končno stališče. 

Uspešneje kot prejšnja leta se vključujemo tudi v delo Zveznega zbora. 
Gradiva, ki jih zbor obravnava na svojih sejah, dobivamo redno, kar do 
pred nekaj časa ni bila ustaljena praksa. Gradiv še ne uspemo obravnavati 
na zborih Občinske skupščine, jih pa odstopamo strokovnim sodelavcem, služ- 
bam in delovnim organizacijam, da od njih dobivamo mnenja in stališča, ki jih 
nato posredujemo delegatom v Zveznem zboru. 

Kljub navedenim premikom se srečujemo z vrsto pomanjkljivosti. Posebej 
želimo opozoriti na problematiko delovanja skupin delegatov za zbore Skup- 
ščine SR Slovenije. Predvsem je nezadovoljiva udeležba na sejah skupin dele- 
gatov, kar lahko ponazorimo s podatkom, da je bila povprečna udeležba na zad- 
njih 10 sejah skupin le 38%. 

Opozoriti moramo tudi na to, da imamo z gospodarskega področja po 3 dele- 
gate, ki se morajo udeležiti posamezne seje Republiške skupščine. Zato je izbor 
nemalokrat otežen, ker enostavno ni dovolj delegatov na seji. Zaradi slabe 
udeležbe se včasih gradivo niti ne obravnava, ampak se samo določijo delegati 
tudi za več zasedanj vnaprej. Naj navedemo primer za seje Skupščine SR Slo- 
venije v juliju 1979, ko smo zaradi dopustov delegatov na eni seji skupine dele- 
gatov določili delegate za štiri seje Republiške skupščine, to je za oba zbora. 
S tem je bilo potrebno za gospodarsko področje določiti 12 delegatov, ki jih je 
bilo potrebno klicati tudi po telefonu, nekateri delegati pa so se udeležili dveh 
julijskih sej. 

Poleg problema udeležbe na sejah skupin delegatov opozarjamo tudi na 
problem sodelovanja ostalih občinskih skupščin našega okoliša, ki so delegirale 
delegate. Delegati ne razpolagajo z nobenimi stališči, čeprav se obravnavajo 
tudi vprašanja, ki zadevajo druge občine našega okoliša. Tako smo odvisni 
zgolj od stališč, ki jih dobimo v novomeški občini. Kot tipičen primer naj 
služi obravnava te točke dnevnega reda za današnjo sejo, ko delegati iz občin 
Črnomelj, Metlika, Trebnje, Krško in Brežice niso prinesli s seboj nikakršnih 
stališč, tako da se je moralo to poročilo dokončno izoblikovati v strokovni službi 
Skupščine občine Novo mesto. Zato opozarjamo predvsem na prevelike in ne- 
ustrezno oblikovane delegatske okoliše za delegiranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela. 

Prav tako je problem povratna informacija. Ta problem je potrebno razre- 
šiti, saj povratno informacijo dobiva le delegat, ki se je udeležil seje, in sicer 
z zapisnikom. Delegat tudi poroča na konferenci delegacij o sprejetih sklepih. 
Nujno je, da se uvede redno poročanje za zbore občinske skupščine. Delegati 
republiške skupščine naj bi se vnaprej redno udeleževali seje občinskih skup- 
ščin, čeprav niso delegirani na same seje. 

No, in zadnja težava, preobsežna gradiva in dnevni redi, so vprašanja, o 
katerih je bilo že govora, vendar, kot vidimo, se ni kaj dosti spremenilo. Dnevni 
redi so še vedno zelo obsežni, predvsem je bilo to vidno v poletnih mesecih, ko 
je bilo veliko točk, seje Republiške skupščine pa na razmeroma kratke pre- 
sledke. Dogaja se tudi, da dobivajo delegati določena gradiva tik pred zaseda- 
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njem Republiške skupščine in o njih ne morejo oblikovati nikakršnih skupnih 
stališč. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Preden nadaljujemo raz- 
pravo, mi dovolite, da popravim napako. Izvršni svet Skupščine je za svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, podpred- 
sednico Izvršnega sveta, in ne tovarišico Maro Zlebnik, kot sem pomotoma pove- 
dal. Se opravičujem. 

Besedo ima tovariš Emil Tomašič, delegat za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj! 

Emil Tomašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odločitve zborov združenega dela občinskih skupščin še vedno niso v celoti 
odraz interesa delavca v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnosti, je ugotovljeno v drugem poglavju o obravnavi poročila o uresniče- 
vanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Skupina delegatov 17. oko- 
liša s področja gospodarstva in 5. okoliša iz kmetijske dejavnosti, ki imata sedež 
v Ptuju, te ugotovitve potrjujeta, ob tem pa ugotavljata, da je bilo skupinam 
delegatov posvečeno nekaj več pozornosti v temeljnih organizacijah združenega 
dela in širši družbeni skupnosti ob začetku mandata. Ob izvolitvi članov skupine 
in ob sprejemanju sporazumov o določitvi skupin, ki delegirajo delegate v Zbor 
združenega dela Socialistične republike Slovenije, so se vključevale družbenopo- 
litične organizacije v občini in temeljne organizacije združenega dela, sedaj 
pa smo člani teh skupin preveč prepuščeni osebnemu interesu, samoiniciativi ter 
lastnemu čutu odgovornosti za opravljanje te dolžnosti. 

Doslej sta le zbora združenega dela občine Lenart in občine Ptuj razprav- 
ljala o gradivu republiške pristojnosti na svojih sejah in le v enem primeru 
je zbor neposredno imenoval delegata za Zbor združenega dela Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. To kaže, da je vse delo preneseno na 30-člansko 
skupino, ki oblikuje stališče h gradivom v imenu vseh zaposlenih v občini. Kako 
pa lahko član skupine dobi mnenje oziroma stališče, ki je v interesu večine 
delavcev združenega dela? Zaenkrat le z vztrajnostjo in osebnim angažiranjem 
v svoji delovni sredini ali sredinah sosednjih temeljnih organizacij združenega 
dela ali delovnih skupnosti. Ce v teh sredinah ni neke pripravljenosti za obrav- 
navo gradiva iz republiške pristojnosti, nastopijo težave z razmnoževanjem tega 
gradiva. Nekateri člani skupine tiste točke dnevnega reda, za katere menijo, 
da je potrebno zanje dobiti širši interes, fotokopirajo in posredujejo strokovnim 
službam ali delegacijam sorodnih temeljnih organizacij združenega dela. Večina 
članov skupine te možnosti nima. Zato smo bili enotnega mnenja, da pri svojem 
delu pogrešamo sodelovanje in pomoč strokovnih služb občinskih upravnih 
organov in izvršnega sveta. 

Ugotavljamo, da vseh strokovnih spletov pri urejanju zadev člani skupine 
ne moremo strokovno dovolj poglobljeno dojeti, žal pa obrazložitve predlaganih 
rešitev ne prinašajo dovolj različic z jasno opredeljenimi posledicami ob taki 
ali drugačni odločitvi. Motijo nas tudi obrazložitve glede finančnih posledic, ki 
nastajajo s sprejetjem nekega akta. Skoraj vedno je navedeno, da zakon nima 
posledic za proračun družbenopolitične skupnosti, ocene, kolikšne so obreme- 
nitve za dohodek temeljnih organizacij združenega dela ali osebni dohodek de- 
lavcev pa so izpuščene. 
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V dosedanjem mandatu smo v nekaj primerih razpravljali tudi o zadevah, 
za katere se po opredelitvah v samoupravnih splošnih aktih temeljnih organi- 
zacij združenega dela lahko odločajo samoupravni organi le na osnovi stališč 
zborov delavcev. Dobivanje teh stališč v temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki imajo organizirano večizmensko delo ali terensko delo, je zelo težko 
in v rokih, ki jih ima na razpolago član skupine, neizvedljivo. Menimo, da bi 
bilo potrebno zagotoviti daljši čas razprave, predvsem pri prvih dveh fazah 
sprejemanja aktov. Poleg osnovnih gradiv, ki so objavljena v Poročevalcu ali 
jih prejemamo z vabilom za sklic seje, pogrešamo pravočasna stališča in oprede- 
litve skupščinskih teles, ki so nam v veliko oporo in pomoč pri našem delu. 

V našem dosedanjem delu smo za 11 sej Zbora združenega dela Socialistične 
republike Slovenije k nekaterim točkam oblikovali stališča ter naše pripombe 
posredovali pismeno. V naslednjih fazah dograjevanja akta smo ugotovili, da 
pripombe niso bile upoštevane, nikjer pa ni bilo razlage, kako so bile naše pri- 
pombe v nasprotju z interesi večine. Menimo, da je to nespodbudno in slabo 
vpliva na aktivnost skupin delegacije. 

Navedel sem le nekaj težav, s katerimi se srečujemo v skupinah delegatov. 
Povedati moram še to, da imamo težave s sklepčnostjo pri oblikovanju stališč 
na sestankih občinske in obeh okoliških skupin. Zato menim, da je potrebno 
za nadaljnje delo: preveriti interes in pripravljenost posameznega člana skupine 
za delo skupine; zadolžiti upravne službe in izvršni svet za sodelovanje in 
pomoč pri proučevanju zadev; prek družbenopolitičnih organizacij in strokovnih 
služb v temeljnih organizacijah združenega dela zainteresirati vse združeno 
delo za reševanje zadev iz pristojnosti Republiške skupščine; povečati odgovor- 
nost delavskih svetov pri prevzemanju stališč delegacij v interesu delavcev, 
v ta namen pa zagotoviti gradiva s stališči skupščinskih teles vsaj v enem izvodu 
za delegacije, ki združujejo nad 30 delavcev. 

Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov prav gotovo 
zagotavlja vse aktivnejšo udeležbo združenega dela pri oblikovanju družbenih 
odločitev. S svojimi kritičnimi pripombami želim opozoriti le na pomanjklji- 
vosti, ki ovirajo hitrejše in učinkovito uveljavljanje interesov združenega 
dela pri reševanju vseh bistvenih vprašanj družbenega in materialnega raz- 
voja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marija 
Rafolt, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor. Prosim! 

Marija Rafolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš, je obravnavala osnutek 
poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR 
Sloveniji ter sprejela določena stališča. 

Poročilo vsekakor objektivno in pravilno ocenjuje doseženo stopnjo razvi- 
tosti delegatskega sistema in delegatskih odnosov v republiki, premalo pa je 
osvetljena vloga samoupravnih organov in strokovnih služb v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki s svojim delom precej vplivajo na boljše funkcioniranje delegat- 
skega sistema. V samoupravnih organizacijah in skupnostih še niso dojeli, da 
je delegatski sistem sestavni del samoupravljanja. Zaradi tega ni čutiti pove- 
zave med samoupravnimi organi, predvsem delavskim svetom in delegacijami. 
Prav tako tudi ni vzpostavljena Vez med strokovnimi službami in delegacijami, 
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še manj s člani skupin delegatov. Člani skupin delegatov imajo težko nalogo 
pri vzpostavljanju kontaktov s strokovnimi službami in samoupravnimi organi 
v organizacijah združenega dela. Razlog za to je tudi v tem, ker v Poročevalcu 
niso objavljena vsa gradiva, zaradi česar je onemogočena oziroma zmanjšana 
možnost samoupravnih organov in strokovnih služb, da bi delegatom nudili 
pomoč ter jim pripravili stališča in mnenja. 

Predlog skupine je, da bi v bodoče objavili v Poročevalcu celovite dnevne 
rede in vse pomembnejše zakone in druga gradiva z namenom, da se zmanjša 
obseg gradiva, ki jih delegati prejemajo posamično. 

Samoupravni akti organizacij združenega dela, predvsem statuti so glede 
izvajanja delegatskega sistema nedorečeni, saj ne vsebujejo določb o obveznostih 
strokovnih služb samoupravnih organov in družbenopolitičnih organizacij. Poleg 
tega tudi ne vsebujejo določb o specifičnih metodah in načinu dela delegacij. 
V vseh večjih organizacijah združenega dela bi morali okrepiti strokovne službe 
za potrebe samoupravnih organov in delegacij, da bi le-te bile sposobne nuditi 
delegatom ustrezno pomoč. 

V praksi se čuti razkorak med ustavnimi načeli v delegatskem sistemu 
in delegatskih razmerjih in med dejanskim izvajanjem delegatskega sistema. 
Zato bi bilo primerno v okviru občin ali republike sprejeti dogovor o izvajanju 
delegatskega sistema in delegatskih razmerij. S tem dogovorom bi konkretneje 
opredelili naloge družbenopolitičnih organizacij, strokovnih služb, samoupravnih 
organov in vseh tistih, ki so dolžni skrbeti za izvajanje delegatskega sistema. 
V praksi je namreč čutiti, da ustavnih določb ne moremo izvajati dosledno 
in da le-te terjajo konkretnejšo opredelitev za uresničevanje delegatskega 
sistema. To vrzel med ustavnimi določbami in prakso bi lahko izpopolnili ozi- 
roma konkretizirali s takim družbenim dogovorom. 

Posebno pozornost bo v bodoče potrebno posvetiti usklajenemu programi- 
ranju dela delegacij samoupravnih organov in strokovnih svetov ter družbeno- 
političnih organizacij s programi dela občinskih in republiških zborov, da ne 
bo prihajalo do dvotirnosti dela in do neprogramiranega obravnavanja zadev. 
V praksi namreč prihaja do tega, da nekatere zadeve obravnavamo v vseh 
organih, nekaterih pomembnih družbenih vprašanj pa ne. 

V prihodnje bo potrebno zagotoviti bistveno več časa za obravnavo pred- 
vsem nekaterih pomembnejših točk dnevnega reda. To velja za tiste delovne 
organizacije, ki imajo v svojem sestavu več temeljnih organizacij, saj mora v teh 
primerih delegat dobiti stališča vseh delegacij, ki sestavljajo konferenco. To 
zaradi kratkega roka ni mogoče in je zaradi tega delegat največkrat nemočen 
pred stališči strokovne službe svoje temeljne organizacije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Pavel 
Dimitrov, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 12. okoliš, 
Jesenice. Prosim! 

Pavel Dimitrov: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 12. okoliša za Zbor združenega dela je na seji dne 5. 10. 1979 
obravnavala poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odno- 
sov v Socialistični republiki Sloveniji. O uresničevanju delegatskega sistema 
in delegatskih odnosov so razpravljali tudi zbori naše občinske skupščine. V 
razpravah smo ob primerjanju navedenega ugotovili, da je potrebno nekatera 
vprašanja razrešiti, ker so pomembna za delo delegacij v naši občini. 
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Glede dela delegacij že nekaj časa ugotavljamo, da se le počasi uveljavlja 
nuđenje strokovne pomoči delegacijam strokovnih služb v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, pa tudi druge družbenopolitične organizacije temeljnih 
organizacij združenega dela sicer spremljajo delo delegacij, težko pa je doseči, 
da bi se le-te vključile v neposredno delo delegacije, da bi skupaj" z delegacijo 
reševale posamezne probleme in vprašanja, predvsem o tem, kako doseči, da 
bo delegacija dobila svoje mesto ter da bodo stališča delegatov stališča delavcev 
temeljnih organizacij združenega dela. 

Zbori občinske skupščine zasedajo ločeno. Skupne seje so le v tistih pri- 
merih, kadar je določeno, da morajo zbori odločati skupaj. To pa je le v redkih 
primerih. Pri tem skušamo v občini uveljaviti načelo, da zbori razpravljajo tudi 
o gradivih za Republiško in Zvezno skupščino. Seveda ni mogoče razpravljati 
o vseh gradivih, ampak na dnevni red Zbora združenega dela dajemo le najpo- 
membnejša gradiva, čeprav v zboru o teh gradivih skoraj ni razprave ali pa 
je zelo redko. Ugotavljamo, da je razprava bila predvsem v tistih primerih, 
kadar je bilo organizirano poprejšnje posvetovanje oziroma razprava v temeljnih 
organizacijah združenega dela. Prav na podlagi takih izkušenj smo začeli uve- 
ljavljati prakso, da na sejah skupine sodelujejo tudi predstavniki posameznih 
oiganizacij ali skupnosti s posameznih področij, ko o gradivu ne razpravljamo 
v zboru. Ta praksa se je pokazala kot pozitivna, saj je v skupini bogatejša 
razprava, pa tudi hitreje razčistimo posamezne dileme. 

Kljub temu ne moremo govoriti, da smo uspeli oblikovati široko razpravo 
o gradivih. Pri tem tudi ugotavljamo, da se pri razpravah, ko obravnavamo 
širše gradivo v zboru, morajo organizirati poprejšnji razgovori po posameznih 
dejavnostih in da se morajo o teh razgovorih obvestiti vse delegacije. Na teh 
razgovorih sodeluje tudi skupina delegatov. To ni potrebno takrat, ko je o gra- 
divu že tekla razprava v posameznih skupnostih ali organizacijah. V zvezi s tem 
strokovna služba Skupščine za vsako sejo skupine pripravi pregled, ali je o 
posameznem gradivu že kdo razpravljal in kakšne sklepe je o tem sprejel. 
Tako je skupina seznanjena o razpravah v občini. Ob tem se tudi odloča, kako 
bo Vodila nadaljnjo razpravo. 

To so le nekatera vprašanja delovanja naše skupine, za katera smo se odlo- 
čili, da o njih obvestimo ta zbor. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jožica 
Farčnik-Mrvar, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
1. okoliš, Celje. Prosim! 

Jožica Farčnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V celjski občini je poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v SR Sloveniji obravnavalo več organov, med drugim tudi Svet za 
družbenopolitični sistem pri občinski konferenci SZDL. Želeli smo prispevati 
k oblikovanju poročila in obenem smo njegove ključne ugotovitve preverjali 
z dosežki in slabostmi delegatskih odnosov v celjski občini. 

Poročilo sicer podpiramo in menimo, da predstavlja realno podobo stanja 
delegatskih odnosov v Sloveniji, čeprav posplošeno. Prepričani smo, da je nje- 
gova osnovna slabost v tem, ker premalo opredeljuje vzroke za slabosti, premalo 
opozarja na kvalitetne premike v dosedanji delegatski praksi ali pa na za- 
ostajanja. 
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Ugotavljamo, da smo v celjski občini na nekaterih področjih delegatskih 
odnosov dosegli pomembne premike in smo tudi sedaj ponovno pred široko 
politično samoupravno in strokovno akcijo, da bi hitreje zapolnili nekatere 
vrzeli, odpravili slabosti in odprta vprašanja v delegatskem sistemu. 

Ponovno začenjamo s programom obiskov in pogovorov v vseh krajevnih 
skupnostih in bomo skupaj z delegati in s samoupravnimi, političnimi in krajev- 
nimi' dejavniki kritično ocenili delo delegacij, samoupravnih in političnih teles 
v krajevnih skupnostih. Podobno akcijo bomo izpeljali tudi v tistih organiza- 
cijah združenega dela, kjer so se sedaj pokazale največje pomanjkljivosti in 
bomo tam na problemskih konferencah obravnavali vprašanja delegatskih odno- 
sov in ukrepe za izboljšanje delovanja delegacij. 

Poleg tega pripravljamo še nekatere druge akcije, ki so usmerjene pred- 
vsem h krepitvi vloge delegacije v temeljnih samoupravnih skupnostih, ker prav 
tu vidimo osnove za hitrejše odpravljanje ugotovljenih slabosti v delegatskem 
sistemu. 

Imamo nekaj predlogov za izboljšanje poročila o uresničevanju delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji. Ocenjujemo, da se sicer 
tudi v prihodnosti ne bomo mogli izogniti nekaterim ponavljanjem in podob- 
nosti ter posplošitev v poročilih. Sodimo, da naj bo težišče poročil, ki jih o 
obravnavala naša skupščina, na tistih vprašanjih, ki so najpomembnejša za 
izboljšanje delegatskih odnosov. 

Menimo, da naj bi spremenili oziroma izboljšali metodologijo oziroma 
pristop k izdelavi poročil o uresničevanju delegatskega sistema. Zavzemamo se, 
da bi temeljito razgrnili problematiko delovanja zborov združenega dela, vlogo 
in odgovornost strokovnih služb na vseh ravneh za boljše delo delegacij, pomen 
in odgovornost družbenopolitičnih organizacij pri oblikovanju stališč delegat- 
ske baze, delo skupin delegatov in odborov pri občinskih oziroma pri Repu- 
bliški skupščini. 

Ugotavljamo, da se nekatere negativne ugotovitve pojavljajo že daljši čas. 
Zato bi pri teh morali najti prave vzroke. Pri tem pa je po našem mnenju treba 
začeti prav pri bazi, to se pravi v temeljnih delegacijah. 

Temeljitejši pregled vzrokov za posamezne slabosti bo tudi zagotovilo za 
uspešnejše iskanje ukrepov za hitrejše odpravljanje slabosti v delegatskem 
sistemu. Pregledati bi morali, kakšne možnosti in pogoje ima delegat za uspešno 
opravljanje svoje funkcije in upoštevati zmogljivosti delegata glede na obšir- 
nost, zahtevnost in številnost, včasih pa tudi na neracionalnost pripravlje- 
nih gradiv. 

Dragocen prispevek k učinkovitosti delegatskega sistema bi že bil, če bi se 
danes dogovorili, da tudi Republiška skupščina racionalizira dnevne rede in 
da naj delegati razpravljajo in odločajo resnično o najpomembnejših vprašanjih. 

Morali bi tudi zagotoviti več delovnega sodelovanja med Republiško skup- 
ščino in občinskimi skupščinami in usklajenosti pri pripravi dnevnih redov ter 
ugotoviti, katera vprašanja lahko namesto skupščin obravnavajo ustrezna druga 
samoupravna ali strokovna telesa. 

Prav tako menimo, da bi v oceno uresničevanja delegatskega sistema v Slo- 
veniji morali v večji meri vključiti problematiko uveljavljanja samoupravnih 
interesnih skupnosti kot neločljivih delov skupščinskega sistema, še posebej 
problematiko gospodarskih samoupravnih interesnih skupnosti. V naših skupi- 
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nah delegatov in v drugih organih, kjer smo razpravljali o poročilu, smo obliko- 
vali še naslednja stališča: 

Delovni programi občinskih skupščin in Republiške skupščine še niso odraz 
aktualnih interesov in potreb delegatske baze, za kar pa niso krivi samo dele- 
gati, ampak tudi metode in oblike dela delovnih teles skupščine, ki še niso 
dovolj razvite in se premalo prilagajajo potrebam delegatskega odločanja, imajo 
piemalo posluha za delegatske pobude, premalo je predhodnih konzultacij v 
temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih, preden začnemo obravnavo 
oziroma pripravo posameznih gradiv, ki naj bi jih uvrstili na zasedanje občinske 
oziroma Republiške skupščine. 

Sodimo tudi, da program dela Republiške skupščine premalo upošteva 
delovanje občinskih skupščin. 

Soglašamo, da občinske skupščine še niso konference delegacij; obenem 
pa menimo, da vpliva na sedanje slabosti pri delu skupin delegatov in pri 
organiziranju njihovega dela več okoliščin. Delo občinske skupščine kot konfe- 
rence delegacij v znatni meri otežuje nesistematično pošiljanje gradiv s strani 
Skupščine Slovenije, saj prihajajo gradiva za zasedanje v časovnih razmakih, 
pogosto pa tik pred sejo. Tudi to je ena od stvari, na katero smo že večkrat 
opozarjali in jo že dolgo časa ugotavljamo, vendar se ni nič izboljšalo, samo 
če pomislimo, kakšni svežnji gradiva nas čakajo na klopeh za današnjo sejo. 

V celjski občini se tudi dogovarjamo, kako delovati, da bi bilo delo skupin 
delegatov boljše in bolj javno. Glede delovanja občinske skupščine kot konfe- 
rence delegacij pa menimo, da pogoji, kakršni so sedaj, ne omogočajo zaželenega 
delovanja. Menimo, da bi se tudi na tem področju morali poglobiti v vzroke in 
se predvsem med seboj uskladiti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Mihca 
Vavpetič, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 31. oko- 
liš, Domžale! 

Milica Vavpetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov gospodarskega področja za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije je obravnavala gradivo za 3. točko dnevnega reda zasedanja 
Zbora združenega dela in daje naslednji predlog: 

Predlagamo, da naj se gradivo, o katerem dajejo različne skupščinske 
komisije svoja mnenja oziroma stališča v gradivu za zasedanje zborov skup- 
ščine, pošilja v obliki skupnega poročila in ne ločeno kot sedaj. Na ta način 
bi vsaj delno zmanjšali obseg gradiva, preglednost mnenj pa bi bila večia 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to točko 
dnevnega reda. 

Prosim skupino delegatov v sestavi Gojmir Vizovišek, Rok Pavšič in Tanja 
Svetličič, da se sestane in prouči razpravo ter poroča zboru. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, z osnutkom 
stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike 
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republike, ki jo je predložila v obravnavo Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Zakonodajno-pravna komisija določila Toneta 
Kugoniča. . . 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Franca Grada, pomočnika sekretarja Sekretariata 
Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Poročilo in osnutek 
stališč in sklepov sta bila objavljena v Poročevalcu št. 20. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poro- 
čilo, Odbor za finance in Odbor za družbenoekonomske odnose, ki sta dala 
skupno poročilo, Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor za agrarno politiko, ki so dali 
skupno poročilo, Komisija za pravosodje in Komisija za vprašanja borcev NOV, 
ki sta dala poročili. Danes smo na klop prejeli mnenje Izvršnega sveta k poro- 
čilu in k osnutku stališč in sklepov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odbo- 
rov in komisij še dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Branko Pucko, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 
Prosim! 

Branko Pucko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri obravnavi poročila o uresničevanju resolucije o zakonodajni politiki so 
delegati naše skupine predlagali, da naj se v bodoče upošteva še naslednje. 

Ob sprejemanju zakonskih predpisov morajo biti znani že tudi izvedbeni 
predpisi. Izvedbeni predpisi morajo biti sprejeti in izdani v rokih, ki jih mora 
predpisati vsak zakon. Zakoni bi morali spodbujati k samoupravnem urejanju 
zadev tako, da bi pobude za spremembe predpisov in predlogi sprememb pri- 
hajali po samoupravni poti, z obvezno verifikacijo pri samoupravnih organih. 
Samoupravnemu sporazumu in družbenemu dogovoru v praksi še vedno ne pri- 
pisujemo takšne teže, kot jo imajo zakoni, neizvajanje sporazumov in dogovorov 
pa ni sankcionirano. 

Ob ugotovitvi v osnutku stališč in sklepov, da bi bilo potrebno dati poseben 
poudarek nastajanju in dograjevanju samoupravnega prava kot samostojne 
oblike urejanja družbenih odnosov, ponovno opozarjamo na nujno potrebo po 
ustrezni delitvi študijskih programov in ustanavljanju takšnih visokošolskih 
zavodov, v katerih se bodo izobraževali oziroma usposabljali za gospodarstvo 
tako potrebni pravniki s samoupravno usmeritvijo. 

V Mariboru smo že ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona o 
visokem šolstvu opozorili na potrebo po preoblikovanju Višje pravne šole v 
Visoko pravno šolo s poudarkom na usmeritvi v samoupravno pravo. Ker do 
danes še nismo prejeli uradne informacije o stališčih predlagatelja do te naše 
pobude, ob tej priliki ponovno predlagamo in poudarjamo, da je preoblikovanje 
VPŠ v Visoko pravno šolo nujno potrebno. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Romana 
Vranješ, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, 
Nova Gorica. Prosim! 
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Romana Vranješ: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz okolišev 7 in 5 ima k poro- 
čilu o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike nasled- 
nje pripombe. 

Strinjamo se z intencijami, ki so zaobsežene v 14. točki poročila. Vsekakor 
je potrebno razbremeniti delegatsko skupščino. Izvršni svet naj sprejema več 
uredb. Ob tem je potrebno preveriti tudi, koliko lahko dopolnjujemo zakono- 
dajo z dopolnitvami posameznih sistemskih zakonov. Konkretno vprašujemo, 
zakaj toliko zakonov o posameznih interesnih skupnostih. Verjetno bi lahko 
organiziranje in delo interesnih skupnosti uzakonili v enem samem splošnem 
zakonu, ostalo pa naj bi bilo predmet samoupravnega dogovarjanja med zainte- 
resiranimi. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o ures- 
ničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, skupaj s pred- 
logi, mnenji in stališči, navedenimi v poročilih delovnih teles Zbora in Skup- 
ščine. 

2. Zbor sprejema osnutek stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike republike. 

3. Predlog stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike pripravi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o teme- 
ljih zakonodajne politike republike naj upošteva predloge, dane v poročilih 
delovnih teles, mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ostalih gradivih 
in v razpravi na današnji seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (128 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 varnosti pomorske plovbe. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovariša Sama Zupančiča, pomočnika predsednika Republiškega 
komiteja za promet in zveze. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem, ki je 
dal poročilo in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo 
in dodatno poročilo. Danes smo prejeli na klop amandma Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije še dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Umek, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš, Celje! 
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Ciril Umek: Tovarišice in tovariši! Predlog zakona o varnosti po- 
morske plovbe smo delegati obravnavali na naši konferenci. Pri tem nas moti 
tole. 

V tem predlogu zakona so obravnavani naši državljani, vprašanje pa je, 
kako je z lastniki čolnov in prevoznih morskih plovil, ki prihajajo iz inozemstva 
oziroma so kot inozemci stacionirani v naših lukah. Tu bi želeli dopolnilno 
obrazložitev. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali bo predstavnik predlagatelja obraz- 
ložil vprašanja? (Da.) Besedo ima tovariš Samo Zupančič, pomočnik predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze! 

Samo Zupančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kolikor sem razumel, je bistvo vprašanja v tem, kako je s tujimi državljani, ki 
prihajajo v Jugoslavijo s svojimi čolni. 

V razpravah v zvezi s tem zakonom je bilo to vprašanje tudi obravnavano. 
V večini primerov so tujci lastniki plovil, ki so že registrirana v določenih 

mestih v njihovih državah, to pomeni, da pridejo s svojimi plovili in jih ustrezno 
glede na našo pozitivno zakonodajo lahko uporabljajo na našem teritoriju. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali ste zadovoljni z odgovorom? (Ne.) 

Ciril Umek: Kako se ravna v tistih primerih, ko naša določila na 
osnovi tega zakona niso usklajena z inozemskimi določili? 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Ponovno ima besedo tovariš Samo 
Zupančič, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze! 

Samo Zupančič: Mogoče prihajamo v tem primeru do vprašanj, ki 
niso direktno vezana na zakon, o katerem danes razpravljamo. Upoštevati mo- 
ramo, da imamo predpis za prehod tujih vozil in hkrati čolnov prek državne 
meje in določila, ki so vezana na čas bivanja tujcev oziroma zadržanja tujih 
plovnih vozil na jugoslovanskem ozemlju. Menim, da to vprašanje ne zadeva 
direktno zakona o varnosti plovbe, temveč zakone o prehodu državne meje 
oziroma o vnosu posameznih voznih sredstev in tudi čolnov v Jugoslavijo. 

Predsednik Emil Tomažič: Je delegat zadovoljen z odgovorom? (Za- 
dovoljen!) Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 26. 
členu in redakcijska amandmaja k 27. in 34. členu. Izvršni svet in Odbor z 
amandmaji soglašata. 

Predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo nasprotuje temu 
predlogu, da o amandmajih glasujemo skupaj? (Nihče.) 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (127 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije k 26., 27. in 34. členu sprejeti z večino glasov. 

2 
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Dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 5. členu, ki ste ga danes prejeli na klop. Odbor in Zakonodajno-pravna 
komisija se z amandmajem strinjata. 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Pet delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 5. 
členu sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o varnosti pomorske plovbe v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o varnosti pomorske plovbe sprejet z 

večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1979. 

Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika 
k tej točki dnevnega reda določil tovariša Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. Želi predstavnik Izvršnega sveta obrazložiti razloge za hitri 
postopek? (Da.) 

Besedo ima tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite, da obrazložim razloge, ki so vodili Izvršni svet za predlaganje hitrega 
postopka, in na kratko tudi vsebino rebalansa. 

Glede na to, da ste danes že razpravljali o delegatskem sistemu in njegovem 
nadaljnjem razvoju ter o izvajanju resolucije o zakonodajni politiki, vam je 
gotovo še pred očmi, v katerih primerih je mogoč hitri postopek na podlagi 
citiranega 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Izjavljam, da so naj- 
manj trije razlogi, navedeni v 295. členu, upoštevani, kar pomeni, da je v tem 
primeru hitri postopek v celoti upravičen. 

Ob sprejetju zakona o proračunu, govorim o vsebini sprememb za leto 1979, 
niso bila zaradi uskladitve proračunske porabe z možnimi viri prihodkov v 
celoti zagotovljena sredstva za nekatere že tedaj, vsaj v globalu, znane obvez- 
nosti republiškega proračuna, ki izhajajo iz medrepubliškega dogovora na pod- 
ročju tržišča in cen za prvo polletje 1979. Poleg tega je Socialistična republika 
Slovenija med letom prevzela nove obveznosti, nastale zaradi spremenjenih 
družbenih dogovorov za kompenzacije, dogovorjene na ravni republike in uskla- 
jene na ravni federacije, z namenom, da se na ta način zadrži nivo osebnega 
oziroma družbenega standarda. 

Na zadnjih zasedanjih Skupščine SR Slovenije je bil sprejet odlok o spre- 
membi družbenega dogovora o financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar, po 
katerem naj bi vsi udeleženci še v letošnjem letu zagotovili potrebna dodatna 
sredstva. Tedaj so zbori Skupščine pooblastili Izvršni svet, da podpiše spremem- 
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bo družbenega dogovora, ki pomeni povečanje finančne obveznosti republike. 
Te obveznosti so prezentirane tudi v spremembi republiškega proračuna. 

S predlagano spremembo zakona o proračunu bi v letu 1979, kot je razvidno 
tudi iz njegove obrazložitve, lahko poravnali nekatere neodložljive obveznosti, 
kot so: 

1. V okviru intervencij v gospodarstvu — 237 milijonov ali 48 "/o vseh 
sredstev predlaganega rebalansa za pokritje obveznosti za pospeševanje kmetij- 
stva, za zaščito življenjskega standarda delovnih ljudi, za gradnjo skladišč in 
nabavo blaga za blagovne rezerve, za dotacijo Rudniku živega srebra Idrija, 
za pokritje razlik v ceni trem slovenskim dnevnikom ter obveznosti na ravni 
federacije, ki vključujejo obračun za leto 1978 in akontacijo v letu 1979, obvez- 
nosti do sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju 
ter sofinanciranje izgradnje objektov na Neretvi na podlagi odloka, ki so ga 
prav tako sprejeli zbori te skupščine. 

2. V okviru družbenopolitičnih organizacij in društev je potrebno zagoto- 
viti sredstva za izvršitev nalog republiških vodstev teh organizacij, vključno 
s sredstvi, ki so potrebna za mladinske delovne akcije in regrese za potovanja 
otrok oziroma mladih. 

3. V okviru negospodarskih investicij, v višini 121 milijonov dinarjev, pa 
se zagotavljajo sredstva za financiranje dopolnjenega in razširjenega programa 
geodetskih del, za obveznosti do Kulturnega doma Ivan Cankar, za zagotovitev 
večje varnosti v letalskem prometu, kakor tudi sredstva za stroške adaptacij 
poslovnih prostorov republiških upravnih in pravosodnih organov. 

Sprememba republiškega proračuna za 496 milijonov ne terja dodatnih 
virov in je sestavljena na oceni možnih virov prihodkov brez sprememb kakrš- 
nihkoli davčnih stopenj. Višji priliv prihodkov temeljnega davka na promet 
proizvodov pa izhaja iz korekture cen določenih proizvodov široke potrošnje, 
uporaba teh prihodkov pa pomeni intervencijo zaščite cen določenih artiklov 
za zaščito standarda potrošnika. 

Na ravni federacije so bile za določene vrste blaga, kot so naftni derivati, 
kava, cigarete itd., spremenjene tudi stopnje prometnih davkov kot elementa 
enotnega tržišča s poudarkom na varčevanju ali znižanju široke potrošnje. 

Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela kot proračunski 
vir je bil, kot vam je znano, znižan na podlagi cen v lanskem letu s 7 na 5 °/o 
in se letos tako obravnava s številnimi oprostitvami za izvozno orientirane 
organizacije in tiste, ki zaposlujejo invalidne osebe, in še za nekatere. 

Z uporabo prihodkov priliva temeljnega prometnega davka bodo ta sred- 
stva ponovno prenesena v gospodarstvo in s tem pokrite obveznosti. 

Vsi dodatni zneski za proračunsko porabo so ob pripravi spremembe pro- 
računa znašali 786 milijonov. S spremembo zakona, ki jo predlagamo, pa je 
mogoče na podlagi ocene proračunskih virov, ob nespremenjenih stopnjah, za- 
gotoviti le najnujnejše, torej pokriti obveznosti v višini 496 milijonov dinarjev, 
medtem ko bodo ostale obveznosti predmet nadaljnjega usklajevanja v nasled- 
njem letu ali pa bo treba nekatere celo prenesti v naslednje srednjeročno 
obdobje. 

Ob tej priliki naj vas tudi obvestim, da se v okviru Izvršnega sveta redno 
mesečno obravnavajo vsa poročila o porabi sredstev republiškega proračuna, 
kar je v skladu z obstoječim zakonom. Izvršni svet je nedavno obravnaval tudi 
posebno poročilo Službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije, iz katerega 
je razvidno, kako se trošijo sredstva republiškega proračuna, in še zlasti, kako 
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se trosijo v okviru nosilcev, to je konkretnih nosilcev sredstev državnih organov 
v republiki. Pri tem je ugotovil, da ni bilo nobenih odstopanj. Vendarle pa je 
ponovno naročil vsem državnim organom, zlasti pa republiškim upravnim orga- 
nom, da pri trošenju sredstev ravnajo skrajno racionalno in seveda v celoti 
v skladu z zakonom. 

Izvršni svet predlaga zboru, da sprejme predlog zakona v predloženem 
besedilu, kot sta ga sprejela tudi Odbor za finance Zbora združenega dela in 
Zakonodajno-pravna komisija. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo razpravljati o predlogu Izvršne- 
ga sveta za obravnavo tega zakona po hitrem postopku? (Ne.) Ce nihče, potem 
bomo o predlogu glasovali. 

Dajem predlog Izvršnega sveta o hitrem postopku na glasovanje. Kdor je 
za predlog, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (9 de- 
legatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 

komisija, ki sta dala poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročila 
še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Andrej Kržič, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš, Velenje! 

Andrej Kržič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 6. okoliša je na svoji seji dne 9. 10. 1979 obravnavala predlog 
zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za 
leto 1979 in v zvezi s tem oblikovala naslednja stališča in predloge: 

Iz predloženega zakona in predloženega načina sprejemanja veje še vedno 
stara proračunska miselnost, ki ne upošteva dejanskega stanja v družbenem 
in gospodarskem življenju in ne išče v zadostni meri rešitev v varčevanju in 
v omejevanju splošne porabe. Zato smo proti hitremu postopku pri sprejemanju 
predloga zakona, pri čemer poudarjamo, da takšen način obnašanja ni v skladu 
s stabilizacijskimi prizadevanji, ki bi morala poleg gospodarstva v večji meri 
zajeti tudi skupno in splošno porabo. 

Medtem ko se gospodarstvo duši v nelikvidnosti in drugih problemih in 
ko s težavo ustvarja sredstva za svojo reprodukcijo ali pa jih sploh ne more 
zaradi prevelikih obremenitev, se pa republiški proračun povečuje, namesto 
da bi poiskali vse možnosti, kako bi obremenitve gospodarstva znižali tudi na 
račun republiškega proračuna. 

V obrazložitvi Izvršnega sveta k predlogu zakona so sicer navedeni objek- 
tivni problemi proračuna zaradi novih obveznosti. Toda če so bile prevzete nove 
obveznosti, bi bilo potrebno iz proračuna črtati v večji meri prejšnje obveznosti 
ali pa jih prenesti v naslednja leta, tako kot je združeno delo pri svojem poslo- 
vanju prisiljeno črtati izdatke, za katere ni sredstev, ali pa odstopati celo od 
najnujnejših investicij in jih prenašati v prihodnje obdobje, ko bodo nastopili 
pogoji za realizacijo. 

Obenem menimo, da je za sprejetje predloženega zakona potrebna predhod- 
na podrobnejša analiza realizacije letošnjega proračuna, tako na strani vseh 
prihodkov kot na strani odhodkov. Ze ob sprejemanju zakona o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1978 smo 
na seji Zbora združenega dela dne 23. 5. 1979 podali kritične pripombe in pred- 
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loge v zvezi z realizacijo letošnjega proračuna. Takrat smo med drugim Pred- 
lagali da se na račun prenosa sredstev iz vplačil davkov iz dohodka temeljnih 
organizacij v višini 223 milijonov dinarjev iz leta 1978 v letošnji proračun 
prouči možnost za znižanje tega davka v letošnjem letu. 

Nadalje smo predlagali, naj Izvršni svet v skladu z republiško resolucijo za 
leto 1979 poda program varčevanja pri izvajanju letošnjega republiškega pro- 
računa ter trimesečno poroča o realizaciji proračuna. Kljub temu, da so bili naši 
predlogi na omenjeni seji zbora podprti, ni bilo nič storjenega niti m bi o 
potrebne obrazložitve o ukrepanju s strani ustreznih organov. Menimo, da se 
morajo vsa področja družbenega življenja v večji meri prilagajati stabilizacij 
skim ukrepom v gospodarstvu, ne samo v besedah, temveč tudi v dejanjih. Zato 
v zvezi z republiškim proračunom predlagamo, da se sprejetje predloženega 
zakona odloži na naslednjo sejo ali eno izmed naslednjih sej. Pripravi na] se 
nov predlog v skladu z gospodarsko situacijo in stabilizacijskimi prizadevanji. 
Proučijo naj se vse oblike porabe v proračunu ter črtajo obveznosti, ki letos 
niso najnujnejše za realizacijo, ali pa naj se prenesejo v naslednje leto Prouči 
naj se možnost zmanjšanja davka iz dohodka tozdov za letošnje leto glede na 
večji priliv temeljnega davka od prometa. 

Ob predložitvi novega predloga zakona naj se predloži tudi analiza realiza- 
cije letošnjega proračuna, tako na strani vseh prihodkov kot tudi obveznosti. 
Obenem naj Izvršni svet predloži poročilo, kako se izvaja, v skladu z republiško 
resolucijo za leto 1979, varčevanje pri realizaciji republiškega proračuna. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim razprav- 
ljati? Besedo dajem tovarišu Jožetu Packu! 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V na- 
čelu se je seveda mogoče strinjati in menim, da ni razlik v pogledih, da naj se 
vsi stabilizacijsko obnašamo in da naj se splošna poraba giblje v okvirih reso- 
lucije za leto 1979. Splošna poraba na ravni republike pa se giblje v okviru 
resolucije, saj je še vedno izpod rasti družbenega proizvoda. 

Kar zadeva predlaganje obveznosti, menim, da sem bil v uvodu dovolj 
jasen, ko sem povedal, da smo obveznosti prolongirali v leto 1980 oziroma ne- 
katere celo v naslednje srednjeročno obdobje. Kot je razvidno iz podatkov v 
obrazložitvi, se rebalans proračuna, tako kot je predlagan, giblje v okviru 
sredstev, ki po sedanjih davčnih stopnjah pritekajo v proračun, in je skoraj 
za polovico manjši od neposredno izraženih zahtevkov, tako da je prenašanje 
obveznosti v naslednje leto oziroma v naslednje srednjeročno obdobje s tem 
tako rekoč že opravljeno. 

Kar zadeva davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, želim, 
poudariti, da so viri po informaciji o 9-mesečni realizaciji vseh postavk repu- 
bliškega proračuna ta čas za 1,3°/» nad predvidenimi in sprejetimi stopnjami, 
kar pa seveda še ne daje možnosti za oceno, da bi ta davek lahko znižali že 
sedaj. Povedal sem že, da je bil ta davek znižan v preteklem letu od 7 na 5 %, 
z določenimi olajšavami, ki sem jih omenil, in sicer zlasti pri pretežno izvozno 
orientiranih organizacijah in tistih organizacijah, ki pri svojem zaposlovanju 
opravljajo tudi določeno humano politiko. Želim poudariti, da ima davek od 
dohodka tozdov še posebej opredeljen svoj namen, kar pomeni, da se vsak 
dinar, zbran nad višino, predvideno v republiškem proračunu, namensko pre- 
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nese v naslednje leto in je torej že na podlagi republiškega zakona povsem 
onemogočena večja poraba sredstev iz naslova davka iz dohodka tozda. 

Kar zadeva zahtevo po predložitvi posebnega poročila, naj se o tem odloči 
zbor; to je seveda njegova pravica. Povedal sem že, da se proračunska kontrola, 
vključno s prihodki in odhodki, redno izvršuje tudi prek Službe družbenega 
knjigovodstva. Z zahtevo po predlaganju poročila, ki jo Izvršni svet mora 
sprejeti, naj ne bi bilo nobenega problema. Želim pa povedati, da se je tovariš 
delegat iz Velenja skliceval na svoje prejšnje stališče, ki je bilo v zboru podprto, 
in sicer naj se predloži analiza republiškega proračuna. Ta analiza bo vključena 
v izhodišča za pripravo republiškega proračuna za naslednje leto, v katerih bo 
potrebno izvršiti razmejitev med splošno in skupno porabo. Ta razmejitev pa 
ni še popolnoma jasna oziroma do konca razčiščena, predvsem zato ne, ker 
samoupravne interesne skupnosti tudi na ravni republike sprejemajo svoje 
samoupravne sporazume za štiri leta. Zahteva, da naj bi samoupravne interesne 
skupnosti prevzele obveznosti zadnje leto srednjeročnega obdobja, bodo sicer 
ponovljene in verjetno tudi v Skupščini podprte, vendar se je treba o njih 
dogovoriti s samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 

Izvršni svet ni dobil v sklepu formulirane formalne zahteve, da mora 
predložiti Skupščini posebno analizo in poročilo, zato tudi poročilo in analiza 
nista bila posebej pripravljena. Skupini delegatov iz Velenja ali pa katerikoli 
drugi skupini, ki bi to zahtevala, smo pripravljeni posredovati vsa naša poročila. 
Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, naj bi Izvršni svet ali pa Odbor , 
za finance našega zbora pregledal in proučil razpravo in skušal ugotoviti na- 
daljnji potek sprejemanja predloženega zakona, vključno s predlogi iz razprave. 

Besedo ima tovarišica Francka Herga, predsednica Odbora za finance Zbora 
združenega dela! 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance je temeljito proučil predlog zakona o spremembi zakona o 
proračunu Socialistične republike Slovenije, in kot je razvidno iz poročila, 
predlaga zboru, da sprejme predlog zakona o spremembi zakona o proračunu 
SR Slovenije. 

Problematika, ki jo je danes navajal delegat iz Velenja, je bila na zasedanju 
Odbora prisotna. Odbor je zahteval od odgovornih tovarišev v Izvršnem svetu, 
da se proračunska sredstva omejijo na tista minimalna sredstva, ki so potrebna 
za izvajanje sprejetih nalog, in poudaril, da se je potrebno stabilizacijsko ob- 
našati. 

Predlagatelju smo zastavili vprašanje glede poročila o izvajanju republi- 
škega proračuna. Rečeno nam je bilo, da bo to poročilo dano ob koncu leta, 
tako kot je opredeljeno v zakonu. Odbor se- je s to informacijo seznanil in tudi 
zadovoljil s tem, da bo ob koncu leta razpravljal o analizi celotnega letnega 
proračuna. 

Ker je predstavnik predlagatelja že povedal razloge za sprejetje predloga 
sprememb zakona, smo bili v odboru prepričani, da dejansko ni mogoče ravnati 
drugače in da vse minimalne spremembe, ki so v predlogu navedene, zahtevajo 
sprejetje tega zakona. V bodoče bomo morali pri sprejemanju letnega prora- 
čuna, predvsem pa pri sprejemanju obveznosti, ki jih s posameznimi zakoni 
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nalagamo republiškemu proračunu, bolj temeljito razmisliti. To pomeni,^ da 
bomo morali biti pri sprejemanju novih obveznosti pozorni vsi, tako v našem 
odboru kot vsi delegati. Iz navedenih razlogov je Odbor tudi dal soglasje k pred- 
logu zakona o spremembah zakona o proračunu. 

Ponovno predlagam, da zbor sprejme predlog zakona, hkrati pa se obve- 
zujem, da bomo vse pripombe in predloge, ki jih je delegat navedel v razpravi, 
v Odboru temeljito proučili in zbor o tem posebej obvestili. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Menim, da je 
tovarišica Francka Herga dokaj dobro obrazložila stališče Odbora za finance 
našega zbora. Menim, da je precej resnice v tem, da smo premalo pozorni tedaj, 
ko se obveznosti sprejemajo, ali pa se jih morda celo ne zavedamo. Bolj pozorni 
pa smo tedaj, ko se te obveznosti materializirajo, ko se spremenijo v sredstva. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, predlagam zboru, da se o predlogu zakona 
izrečemo in o njem glasujemo. Ponovno pozivam, ali želi še kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1979. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (13 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (18 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah zakona o proračunu So- 
cialistične republike Slovenije za leto 1979 sprejet z večino glasov. 

Predlagam, da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda, na poročilo 
o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični re- 
publiki Sloveniji. 

Skupina delegatov je končala z delom in prosim poročevalca skupine, da 
poroča zboru. Besedo ima tovariš Gojmir Vizovišek! 

Gojmir Vizovišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov je proučila mnenja in pripombe, izražene v današnji 
razpravi, kot tudi pripombe delovnih teles zbora, ki na osnovi tega predloga 
dopolnitev osnovnega teksta sklepa še bolj poudarjajo pomen in vlogo temeljnih 
organizacij ter naloge temeljnih samoupravnih organizacij pri uresničevanju 
njihove vloge in zborov združenega dela občinskih skupščin kot konference de- 
legacij, ob hkratinem razvijanju skupin delegatov kot še vedno nujne oblike 
dela delegacij, v smeri čim tesnejše povezanosti s temeljnimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi, ter specifične naloge zbora združenega dela pri 
nadaljnjem uveljavljanju skupščinskega delegatskega sistema. 

Tako naj se predlog sklepa, ki ga imamo na klopi, tudi dopolni s točkami 
5., 6., in 7., ki se glasijo: 

5. točka: Da bodo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti zaživele kot ključni člen celotnega delegatskega sistema, Zbor združenega 
dela priporoča delavcem v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
da proučijo delegatske odnose v svojih organizacijah. 

V zvezi s tem naj v statutih in drugih samoupravnih aktih opredelijo, ko- 
likor tega še niso, pravice, dolžnosti in odgovornosti delegacij in delegatov ter 
pogoje za njihovo delo, pri čemer naj jim zagotovijo enakovreden položaj z 
drugimi organi upravljanja. 
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Opredelijo naj tudi konkretni postopek za oblikovanje temeljnih stališč 
delegacij m pravice, dolžnosti m odgovornosti poslovodnih organov in strokov- 
nih služb za zagotavljanje pogojev dela delegacijam in delegatom. 

6. točka: Ker se zbori združenega dela občinskih skupščin še niso v celoti 
uveljavili kot konference delegacij za oblikovanje stališč za delo delegatov 
v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, so skupine delegatov še vedno 
nujne. Treba pa jih je razvijati v smeri, da bo zagotovljena njihova čim tes- 
nejša povezanost s temeljnimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi 
da bodo v njih prišli do izraza interesi samoupravne baze. Pri tem si je potrebno 
prizadevati, da se bodo temeljna stališča glede vprašanj, o katerih odloča Zbor 
združenega deia Republiške skupščine, izoblikovala v zborih združenega dela 

bhške' skupščine^11 ^ k°nferencah delegaciJ ™ Zbor združenega dela Repu- 
7. točka: Pri delu Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije bo po- 

rebno v večji meri upoštevati neposredne interese združenega dela pri obliko- 
vanju rešitev o katerih zbor razpravlja in odloča. Zbor bo moral na pobudo 

elegatov večkrat obravnavati vprašanja, ki so specifična za združeno delo. 

- f1 ,b°, Prlzadeval za take smeri in načine svojega delovanja, da bo se bolj kot doslej postajal mesto, prek katerega združeno delo uveljavlja svoi 

jj"3 druzbe"oek°nomske odnose in razvoj. V tej smeri bo potrebno proučiti med drugim tudi načm delegiranja delegatov v Zbor, predvsem z vidika zasto- 
panosti posameznih področij združenega dela in območij. Zato je potrebno 

in0Hnn i + 
zak°noda;io,s teSa P°dročja in predlagati morebitne spremembe m dopolnitve volilnih zakonov. 

Delovna skupina pa je bila tudi mnenja, da so v 2. točki predloga sklepa 
ze zajete ter podane vse usmeritve iz razprave na seji zbora ter nakazan način 
njihovega reševanja. Hvala lepa. 

^,m 11 „T ° m a ž i č : Zeli kdo razpravljati o poročilu skupine delegatov? (Ne.) Ce ne zeli nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predla- 
gam zboru, da preidemo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa z vsemi predlaganimi dopolnitvami 
ki smo jih pravkar poslušali. Kdor je za tako spremenjen predlog sklepa nai 
prosim glasuje! <124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat) Se ie 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet z večino glasov. 

o + J^rh?am<° na t 0 č k ° dnevnega reda, to je na osnutek zakona o temeljih sistema cen m o družbeni kontroli cen, s poročilom delegacije Skup- 

uTkla jevanja.°V6ni'1 G ^ Zb°rU repubHk in PokraJin Skupščine SFRJ o poteku 
Osnutek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen ie bil 

obravnavan na seji zbora dne 17. marca 1978. 
K tej točki ste sprejeli naslednja gradiva: predlog Zveznega izvršnega 

sveta za spremembe in dopolnitve osnutka zakona, prečiščeno besedilo osnutka 
zakona kot delovno gradivo, poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik m pokrajin Skupščine SFRJ s prilogami, informacijo Republiškega 
komiteja za tržišče in cene in sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona z dne 27. marca 1978. 
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Danes smo prejeli na klop tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije ter stališča in pripombe Koordinacijskega odbora Gospodarske zbornice 
Slovenije za tržišče ter za ustvarjanje in delitev dohodka. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej in 
naslednji točki dnevnega reda določil tovariša Štefana Korošca, člana Izvršnega 
sveta in predsednika Republiškega komiteja za trg in cene. 

Predstavnika delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ k tej, 8., 9., 10. in 11. točki dnevnega reda sta tovarišica 
Jelka Zekar in tovariš Lojze Skok. 

Poročilo delegacije skupaj s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
osnutka zakona sta obravnavala Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Osnutek zakona je obravnavala tudi Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu. Poročilo te komisije bo zboru ustno posredoval 
poročevalec te komisije tovariš Rado Roter. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 
Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 

Prosim tovariša Roterja, predstavnika Komisije za spremljanje uresniče- 
vanja zakona o združenem delu, da poda poročilo! 

Rado Roter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Poro- 
čilo Komisije, ki je ta osnutek zakona obravnavala 5. oktobra 1979, delegatom 
ni bilo poslano. Zaradi pripomb in nekaterih konkretnih predlogov za njegovo 
dopolnitev smo menili, da je potrebno poročilo podati ustno. 

Sedanji osnutek zakona temelji na treh temeljnih zahtevah: sedanji sistem 
cen je treba uskladiti z ustavo in zakonom o združenem delu, doseči je treba 
novo kvaliteto samoupravnega odločanja na tem področju in razčleniti sistem- 
ske osnove in normative, ki bodo v večji meri upoštevali realne ekonomske 
procese in delovanje tržnih mehanizmov. 

V osnutku zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen je 
opredeljena vloga cene v pogojih socialističnih samoupravnih odnosov in plan- 
skega usmerjanja celotnih tokov družbene reprodukcije. Izvršena je razmejitev 
vlog in pristojnosti organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti 
in skupnosti za cene. Ustanovitev posebne samoupravne skupnosti za cene 
v družbenopolitičnih skupnostih predstavlja novo kvaliteto v samoupravnem 
urejanju cenovnih odnosov in pri izvajanju družbene kontrole cen. 

V "določbah o oblikovanju cen sta opredeljeni vloga in vsebina samouprav- 
nih sporazumov in družbenih dogovorov o cenah. Prav tako je opredeljena 
pomembna vloga gospodarskih zbornic in splošnih združenj v okviru gospo- 
darskih zbornic pri urejanju cenovnih odnosov, sklepanju samoupravnih spo- 
razumov in pripravi drugih aktov o cenah. 

Vloga gospodarske zbornice in splošnih združenj bo izražena v iniciativi, 
usklajevanju interesov organizacij združenega dela in nuđenju strokovne pomoči 
samoupravnim organizacijam združenega dela in skupnostim. 

Osnutek zakona opredeljuje merila za oblikovanje cen, pri čemer dopol- 
njuje vlogo teh meril z opredelitvijo, da pomenijo merila za oblikovanje cen 
kvalitativno in ne kvantitativno osnovo za samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje. 
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Osnutek zakona določa štiri temeljna merila za oblikovanje cen. Za izvaja- 
nje politike cen pa sta posebnega pomena spodbujanje razvoja proizvodnih 
sil družbe in vpliv cen na gibanje življenjskih stroškov. 

Pri izvajanju teh dveh meril bodo imele posebno pomembno vlogo druž- 
benopolitične skupnosti. 

Osnutek zakona ureja tudi postopek za nadaljnje razčlenjevanje meril za 
oblikovanje in družbeno kontrolo cen. V zvezi s tem določa naslednjo razmeji- 
tev: razčlenjevanje meril v organizacijah združenega dela, usklajevanje stališč 
in razčlenjevanje meril v okviru gospodarskih zbornic in splošnih združenj in 
usklajevanje stališč in sprejetje meril v okviru skupnosti za cene. 

Predloženi osnutek zakona bolj celovito opredeljuje družbeno kontrolo 
cen. V njem so opredeljena stališča o družbeni kontroli cen kot celoti družbene 
aktivnosti, usmerjene k urejanju in uresničevanju samoupravnih odnosov na 
področju cen, kot tudi o vseh bistvenih funkcijah, ki jih ima družbena kon- 
trola cen. 

Prav tako so natančno in jasno določene pristojnosti organov družbenopo- 
litičnih skupnosti, ki lahko predpišejo ukrepe neposredne družbene kontrole cen. 

Skupnosti za cene so v predloženem osnutku zakona povsem na novo 
opredeljene in pomenijo bistveno sestavino sistemskega urejanja cen in odnosov 
na tem področju. 

Organizacije združenega dela, samoupravne skupnosti in družbenopolitične 
skupnosti z družbenim dogovorom ustanovijo skupnost za cene, v okviru katere 
ustanovitelji urejajo medsebojne odnose, usklajujejo svoje interese in uresniču- 
jejo svoje pravice in obveznosti na področju cen. 

V razpravi v Komisiji je bilo ugotovljeno, da je predloženi tekst osnutka 
zakona kljub nekaterim nejasnostim bistveno boljši od prvotnega, zato so ga 
podprli in predlagali, da se čimprej sprejme. 

Na tej seji pa so bile sprejete tudi nekatere načelne in konkretne pripombe. 
Med načelnimi pripombami je bilo poudarjeno, naj se v zakonu še določneje 
opredeli funkcija politike cen, ki jo vsebuje družbeni dogovor o temeljih druž- 
benega plana. S tem v zvezi naj se določijo le splošne usmeritve, ne pa tudi 
letne rasti cen. Določila zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli 
cen je treba uskladiti z določili zakona o kompenzacijah, kakor tudi z zako- 
nom o obveznem združevanju dela in sredstev proizvajalnih in prometnih orga- 
nizacij združenega dela. Pri tem bi bilo potrebno, da bi zakon o temeljih sistema 
cen in družbeni kontroli cen zavezal organizacije združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s prometom blaga, da dajejo pobude za samoupravno urejanje odnosov 
s samoupravno organiziranimi potrošniki. 

Posebej je treba podpreti prizadevanja, da se v prehodnih in končnih določ- 
bah določi rok, v katerem morajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti 
določiti režime cen za proizvode in storitve iz svoje pristojnosti, ter stališče, 
da je zaradi sedanjih dilem in problemov potrebno hkrati s prehodom na novi 
sistem cen z ustreznim dogovorom rešiti tudi vprašanje razmejitve pristojnosti 
družbenopolitičnih skupnosti za cene proizvodov in storitev, da bo tako mogoče 
čimprej sprejeti tudi republiške zakone o družbeni kontroli cen. 

V zvezi z družbeno kontrolo cen je bilo predlagano, da se pojem nepo- 
sredne kontrole cen uporablja v zvezi s samoupravno kontrolo cen samouprav- 
nih organizacij in skupnosti. Družbeno kontrolo cen, ki jo izvajajo družbenopo- 
litične skupnosti, pa bi bilo primerneje opredeliti kot izjemne ukrepe družbene 
kontrole cen. 
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Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu podpira vse 
pripombe, ki jih je posredoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V razpravi 
so bile potem dane še konkretne pripombe, in sicer k 3., 12., 13., 14., 20., 22., 23., 
56. in 73. členu. Ker je primerjava konkretnih pripomb z besedilom osnutka 
nemogoča, prilagam pismeni tekst teh pripomb. Upoštevajo naj se pri končni 
formulaciji teksta zakona. 

Po sprejetju zakona bo po mnenju Komisije nujno potrebno opraviti tudi 
nekatere spremljajoče naloge. Zakon o temeljih sistema cen in družbeni kontroli 
cen namreč tudi po sprejetju ne bo omogočal takojšnjega prehoda na novi 
sistem cen. Na njegovi podlagi bo treba čimprej sprejeti izvedbene samoupravne 
akte, da bi se izognili še bolj zaostreni situaciji na področju cen v prihodnjem 
letu. Potrebno je z družbenim dogovorom razmejiti pristojnosti med družbeno- 
političnimi skupnostmi, sprejeti republiški zakon o družbeni kontroli cen ter na 
njegovi osnovi občinske odloke in se pripraviti na ustanovitev skupnosti za cene. 

V organizacijah združenega dela in v gospodarskih zbornicah pa bo treba 
natančneje razčleniti in uskladiti merila za oblikovanje cen. Le s pravočasnim 
izvajanjem navedenih aktivnosti bo mogoče zagotoviti, da se bo predloženi zakon 
začel uveljavljati že v tem srednjeročnem obdobju. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu predlaga Zboru združenega dela in Zboru občin Skupščine SR Slo- 
venije, da naj dasta soglasje k predlogu Zveznega izvršnega sveta za spre- 
membe in dopolnitve osnutka zakona o temeljih sistema cen in o družbeni 
kontroli cen, ob upoštevanju pripomb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in pripomb Komisije, navedenih v tem poročilu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Franc Križnar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. oko- 
liš, Kranj! 

Franc Križnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 11. okoliša Zbora združenega dela iz občine Kranj, ki je 
imela sejo dne 4. 10., je med drugim obravnavala tudi osnutek zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Komisija oziroma delegati imamo pripombe k naslednjim členom: 33., 49., 
52., 56. in 63. 

Posebej imamo pripombo k 56. členu, ki določa, da skupnost za cene lahko 
odloči, da samoupravna organizacija ponovno oblikuje cene v skladu z zako- 
nom, če ugotovi, da ta pri oblikovanju cen ni uporabila meril, če ruši odnose 
pri pridobivanju in delitvi dohodka in če z oblikovanjem cen na višjem nivoju 
neupravičeno dosega višji dohodek. 

Predlagamo, naj se odstavek tega člena glasi: »Če ugotovi, da določena 
samoupravna organizacija oziroma skupnost ni uporabila meril iz tega zakona 
pri oblikovanju cen svojih proizvodov in uslug, da cene niso oblikovane v skladu 
s politiko cen in akti o izvajanju politike cen, zadrži skupnost za cene uporabo 
akta, s katerim so oblikovane cene in z odločbo naloži taki samoupravni organi- 
zaciji oziroma skupnosti, da znova oblikuje cene v skladu z zakonom.« 

63. člen določa, da skupnost za cene ne overi cenika, če cene v ceniku 
niso oblikovane v skladu z merili tega zakona oziroma s politiko cen in 
ukrepi ekonomske politike in posebno, če bi njihova uporaba lahko privedla 
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do večjih motenj na trgu ali občutneje ogrozila življenjski standard delov- 
nih ljudi. 

Predlagamo spremembo tega člena, in sicer naj se spremeni tretji stavek 
tega člena tako, da se glasi: »Če ugotovi, da cene v ceniku niso oblikovane 
v skladu z merili iz tega zakona oziroma s politiko cen in akti o izvajanju poli- 
tike cen, skupnost za cene ne overi cenika, o čemer izda odločbo.« 

Delegati smo bili mnenja, da naj se zakon sprejme oziroma da bomo gla- 
sovali za sprejetje, čeprav menimo, da je v njem še marsikaj nedorečenega, da 
dovoljuje širok manever za razna izigravanja in da ga bo treba še izpopolni- 
ti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Andrej Kržič, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš, Velenje! 

Andrej Kržič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 6. okoliša je na svoji seji dne 9. 10. obravnavala tudi osnu- 
tek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen in v zvezi s tem 
oblikovala naslednja stališča in predloge: 

Pričakovali smo, da bo zakon, ki se pripravlja že skoraj tri leta, dal nekatera 
jasna stališča o bodočem načinu oblikovanja cen in opredelil kriterije za nji- 
hovo oblikovanje. Vsem je znan sedanji nered na tem področju, ki v zadnjem 
času povzroča celo rušenje enotnosti trga, grozi s pomanjkanjem blaga ob 
hkratnem zelo hitrem naraščanju cen. Zato smo se na tej seji spraševali, 
kakšne pozitivne učinke pričakujemo s tem zakonom. 

1. Iz osnutka zakona ne moremo ugotoviti, za katere proizvode in storitve 
bomo uporabljali posamezne postopke, navedene v zakonu. 

Zakon opredeljuje vrsto organov, ne da bi razčlenil njihovo pristojnost. 
Zaradi tega seveda delegati ne moremo podpreti sprejetja takega osnutka 
zakona. 

2. Že dolgo časa nekatere organizacije združenega dela, na primer tudi Gore- 
nje, opozarjajo, da sistem oblikovanja cen za industrijski servis ni prilagojen 
industrijskemu načinu servisiranja. Zato menimo, da je treba 16. člen osnutka 
zakona ustrezno spremeniti, ker v sporazumevanje o oblikovanju cen storitev, 
ki so neposrednega interesa za končnega potrošnika, vključuje organizacijo 
potrošnikov; ob tem pa manjka opredelitev organiziranja potrošnikov na nivoju 
celotne Jugoslavije. Ali pa je treba tovrstne servisne storitve izvzeti iz navede- 
nega člena. Na osnovi take opredelitve bomo prišli v situacijo, ko bi moralo 
npr. Gorenje, sprejemati samoupravne sporazume z množico krajevnih skup- 
nosti v vsej Jugoslaviji. 

Predlagamo, da se v zakonu reši vprašanje razmejitve pristojnosti za cene 
proizvodov in storitev med družbenopolitičnimi skupnostmi, ker v nasprotnem 
primeru sicer dobimo samo nov zakon in pa roke za prilagajanje temu zakonu, 
ne pa tudi nove vsebine in smeri za ravnanje v organizacijah združenega dela. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Francka Herga, delegatka za Zbor združenega dela iz 
16. okoliša, Maribor! 
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Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati iz skupine delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor, smo 
razpravljali o osnutku zakona o osnovah sistema cen in družbeni kontroli cen 
ter se glede na to, da je predloženo besedilo rezultat dolgotrajnega usklajeva- 
nja, opredelili za sprejetje tega zakona. Prav tako podpiramo pripombe, ki so 
predložene od Republiškega komiteja za tržišče in cene ter Izvršnega sveta in 
Gospodarske zbornice. 

Ne glede na navedeno pa smo bili v skupini mnenja, da je potrebno z ozi- 
rom na nepreciznost nekaterih določb oziroma nejasnosti ponovno opredeliti 
nekatere določbe. Zato predlagamo delegaciji, da jih skuša v nadaljnjem po- 
stopku usklajevanja tudi razjasniti, in sicer: 

1. Določbe 41. člena, ki govore o dejavnosti skupnega interesa in dejavnosti, 
katerih proizvodnja je nezadostna ter za njih predvideva kot stimulacijo tudi 
poseben režim cen, nikjer pa ne definira, katere so te dejavnosti niti kateri 
proizvodi so »splošnega pomena«. Takšna dvotirnost bo nujno ponovno pri- 
vedla do stalnega boja za pridobitev statusa proizvajalca posebnega pomena za 
celo državo in s tem znova do rušenja razmerij v delitvi družbenega proizvoda. 

2. V 79. členu je v prvem odstavku določena sestava zvezne skupnosti za 
cene. Med drugim je navedena tudi organizacija potrošnikov na ravni fede- 
racije. Ni nam jasno, kakšna je ta organizacija na ravni federacije in v zvezi 
s tem predlagamo, da se ta zadeva razjasni. 

3. Menimo, da je neprimerno, da se prenese celotni sedanji sestav Zveznega 
zavoda za cene v na novo osnovano zvezno skupnost za cene, kot to določa 
106. člen osnutka zakona. 

4. Skupina opozarja, da je v prehodnih določbah potrebno točno opredeliti 
roke za sprejetje posameznih podzakonskih aktov, dogovorov in sporazumov 
in s tem omogočiti izvajanje zakonskih določil. 

O osnutku tega zakona se je v skupini razvila živahna razprava, ki je 
nenehno prisotna tudi v Skupščini v Mariboru. Ta razprava je odraz sedanje 
situacije na področju cen: kako imajo lahko posamezne organizacije združenega 
dela možnost vplivati na ustvarjanje dohodka ali pa je ta v večji meri rezultat 
raznih administrativnih posegov. 

Skupina je zato ocenila za primerno, da ponovi to razpravo tudi v tem 
zboru. V organizacijah združenega dela v Mariboru, kjer prevladuje predelo- 
valna industrija, ugotavljamo, da so naraščale cene surovinam in energiji v 
obdobju od leta 1975 do leta 1978 trikrat hitreje kot cenam končnih izdelkov, 
kmetijskim pridelkom pa celo petkrat hitreje. 

Navedeno jasno kaže na neenakopraven položaj nekaterih panog in na pre- 
livanje dohodka iz predelovalne v bazično industrijo. 

Posledica tega je sedanji nevzdržni položaj predelovalne industrije, ki ne more 
zagotavljati sredstev za razširjeno reprodukcijo. Bazična industrija pa teh sred- 
stev, ki jih prejme s tako prerazporeditvijo in za kar smo se odločili z družbenim 
planom, ne uporablja za razširitev svoje osnovne dejavnosti, temveč za naložbe 
v izgradnjo lastne predelovalne industrije. Delegati smo že večkrat razpravljali 
o teh problemih, ki povzročajo tak način prelivanja dohodka. Po sedanjem 
sistemu oblikovanja cen se cene v začetku proizvodnega procesa torej oblikujejo 
z avtomatizmom, v končni fazi pa že deset let velja neposredna družbena 
kontrola cen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je, na osnovi razprav delegatov in prav 
tako na osnovi direktnih obvestil posameznih temeljnih organizacij, seznanjen 
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s problemom nekaterih največjih ozdov v Mariboru in verjetno tudi drugih 
ozdov v republiki, vendar se doslej še ni vključil v celovito reševanje te pro- 
blematike. 

Prek sredstev javnega obveščanja smo bili seznanjeni z odločitvijo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, da bo posebna skupina pri Izvršnem svetu pri- 
pravila obvestilo za Zvezni izvršni svet o problematiki cen izdelkov Gorenja. 
To vest smo zasledili v Delu dne 5. 10. 1979. 

Menimo, da problem cen, ki zasluži pozornost, ni le problem Gorenja in se 
ne more reševati parcialno, ampak zahteva celovit pristop. Zato predlagamo, 
da je delo posebne komisije pri Izvršnem svetu potrebno razširiti na celotno 
področje kovinske in elektro predelovalne industrije ter po potrebi tudi na druga 
področja. 

Omenimo naj, da imamo v Mariboru delovne organizacije, v katerih so 
že izredni problemi zaradi neusklajenih cen, poslujejo že na robu rentabilnosti, 
ob relativno nizkih osebnih dohodkih delavcev, kot na primer Tovarna avtomo- 
bilov s 13 000 zaposlenimi, katere družbeni proizvod predstavlja tretjino druž- 
benega proizvoda občine Maribor. 

Menim, da to ni edini primer in da je v Sloveniji še več takih primerov. 
Zato menim, da upravičeno zahtevamo, da se pozornost posveti celoviti proble- 
matiki, ne pa posamezni organizaciji združenega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Želi še kdo razpravljati? Ali bo predstav- 
nik Izvršnega sveta, glede na nekatera konkretno zastavljena vprašanja, odgo- 
voril? (Da.) Besedo ima Štefan Korošec, član Izvršnega sveta in predsednik 
Komiteja za tržišče in cene! 

Štefan Korošec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej bom skušal pojasniti dve stvari v zvezi s pripravo zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Zakon, katerega ste danes obravnavali, ne omogoča direktnega prehoda na 
oblikovanje in družbeno kontrolo cen, temveč je potrebno zastaviti celotno 
aktivnost, o kateri je danes uvodoma razpravljal tudi tovariš Roter. Menim pa, 
da je ob samem sprejetju zakona potrebno pojasniti še dve stvari. 

Prvo je razmejitev pristojnosti v smislu 65. člena osnutka zakona, in 
drugo, vprašanje prehoda s starega sistema na novi sistem cen. 

Postavljajo se praktična vprašanja, ne za ponovno določitev režimov, tem- 
več, kako bomo sedaj veljavne režime na področju cen spremenili. Na osnovi 
novega sistemskega zakona o cenah gre pravzaprav za uveljavljanje nove kva- 
litete samoupravnega odločanja na področju cen. Prav tako pa naj bi bile cene 
v večji meri odraz tržnih gibanj, delovanja tržnih mehanizmov, pa tudi faktor- 
jev ekonomije, ki dejansko vplivajo na samo rast cen. 

Menim, da nas čaka izredno naporno delo, kar je tovariš Roter že pojasnil, 
in sicer razmejiti to aktivnost od temeljnih organizacij do gospodarske zbor- 
nice, prav tako pa tudi aktivnost na novo ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti za urejanje cen. To pomeni, da je funkcija državnih organov na pod- 
ročju cen razmejena in praktično minimalna zlasti ker se nanaša na področje 
sprejemanja ekonomskih ukrepov in tako imenovanih ukrepov neposredne kon- 
trole cen. 

S pripombami, ki so bile posredovane k posameznim členom, soglašam, prav 
tako s pripombo k 79. členu glede nedorečenosti določbe glede organiziranih 
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potrošnikov. Menim, da ta določba ni razčiščena in da sta pomembni dve stvari: 
■ ali bo organizirane potrošnike zastopala določena organizacija, to je ena možnost, 
druga možnost je, da bi se 79. člen spremenil. 

Drugi del razprave, zlasti tovarišice Francke Herga, se je nanašal na izva- 
janje politike cen. 

V zvezi z izvajanjem politike cen ne bi želel, da v tem trenutku začenjamo 
razpravo, ker bo ta razprava potekala na eni od prihodnjih sej na osnovi gradiv, 
ki jih bo pripravil Zavod za cene oziroma Izvršni svet. 

Dolžan pa sem dati pojasnila v zvezi z Gorenjem, in sicer, zakaj je prav- 
zaprav ta medresorska skupina oblikovana, zakaj moramo obravnavati primer 
Gorenja. Tudi tovariš Kržič je že dal nekatere informacije. Gre za naslednje: 

Posebno informacijo o problematiki cen Gorenja je obravnaval tudi Zvezni 
izvršni svet. V primeru Gorenja gre za za kršitev nekaterih predpisov. Znano 
vam je, da je Republiški tržni inšpektorat skupno z Zvezno tržno inšpekcijo 
opravil preglede. Na osnovi teh pregledov so bile izdane določene odločbe. Na 
te odločbe se je organizacija združenega dela Gorenje pritožila. Na osnovi infor- 
macije in stališč, ki jih je sprejel Zvezni izvršni svet, mora Republiški izvršni 
svet celovito oceniti oblikovanje cen, ekonomski položaj, prav tako pa tudi 
kršitev predpisov s strani Gorenja. Posebna obravnava Gorenja gre v tej luči. 
Pripravili pa smo tudi že oceno; vendar pa bodo stališča, ki jih bo sprejel 
Izvršni svet, vsebovala celotno izvajanje politike cen, ki jo moramo na nek 
način diferencirati v prvem polletju. Vemo, da smo vse okvire predvidene letne 
rasti cen prekoračili, da so bili v mesecu avgustu sprejeti dopolnilni ukrepi in 
da imamo številne izredno težke primere, primere zaostritve disparitet, primere 
pomanjkanja v preskrbi določenih proizvodov in menim, da je tudi ekonomski 
položaj nekaterih panog izrazito težak. To je ena resnica. Druga resnica pa je 
ta, da imamo stopnjo inflacije 27 ®/o. 

Menim, da problematika cen in celotno izvajanje politike cen, tako kot 
poteka sedaj, po veljavnem zakonu o družbeni kontroli cen, ni v skladu niti 
z zakonom o združenem delu niti z ustavo in je izredno zapletena. Zato bomo 
na prihodnji seji dali tudi celovito oceno problematike. Menim, da nas vsak 
parcialni pristop lahko odvede od bistva pojava in da je zato treba v povezavi 
s celotnimi gospodarskimi tokovi, odstopanji na posameznih segmentih ekonom- 
ske politike tudi vzročno-posledične odnose v svoji celovitosti obravnavati v 
skladu s sprejeto politiko cen za drugo leto. Tako da bomo celotno informacijo 
v tem smislu pripravili za obravnavo v delegatski skupščini. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da na 
podlagi vseh gradiv sprejme naslednji sklep: 

1. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka zakona o temeljih sistema 
cen in o družbeni kontroli cen se sprejme. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v nadaljnjem usklajevalnem postopku uveljavlja 
pripombe, navedene v poročilih Odbora za finance, Zakonodajno-pravne komi- 
sije in mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter pripombe, dane v 
razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako predlaganega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, potem prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani 
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sklep, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. toč ko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o kompenzaciji. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

K osnutku zakona smo prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvrš- 
nega sveta? (Ne.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Savo Vuk, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica! 

Savo Vuk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov za Zbor združenega dela iz okolišev 7 in 5 Skupščine SR Slovenije 
je ob obravnavi gradiva za sejo Republiške skupščine oziroma Zbora združenega 
dela na svoji seji 5. 10. 1979 sprejela naslednje pripombe k osnutku zakona 
o kompenzaciji: 

Problem ekonomsko-finančnega položaja industrije cementa je znan. Reše- 
vanje te problematike zahteva nekatere sistemske rešitve, med katere lahko 
nedvomno uvrstimo tudi kompenzacijo kot enega izmed štirih virov pridobiva- 
nja dohodka temeljne organizacije v smislu 60. člena zakona o združenem delu. 

Kompenzacija pomeni eno izmed smeri pri iskanju najboljših rešitev iz 
situacije poleg upravičene zahteve za povišanje neekonomske cene cementa. 

Sistem kompenzacije je v najneposrednejši zvezi s sistemom cen, pa se 
zato postavlja na dnevni red seje Skupščine delegatov podpisnic samouprav- 
nega sporazuma o združevanju dela in sredstev za proizvodnjo cementa v novi 
cementarni Anhovo vprašanje spremembe določila samoupravnega sporazuma, 
ki govori o medsebojnih obveznostih in odgovornostih pri prevzemanju rizika za 
primer poslovanja z izgubo, namreč v tem smislu, da je to problem širšega 
družbenega značaja. Zato naj se tudi razrešuje na tem nivoju. Iz tega razloga 
sovlagatelji odločno zavračajo kakršnokoli obveznost pri nadaljnjem prevzema- 
nju skupnega rizika oziroma pri pokrivanju izgube. 

Glede na vse navedeno podpiramo predlog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, predvsem to, da je z aktom o zagotovitvi kompenzacije potrebno 
določiti tudi pogoje, po katerih se zagotavlja kompenzacija. 

In še pripomba v obliki vprašanja. Zaradi razumevanja naj nam bo dovo- 
ljeno, da kompenzacijo v smislu osnutka zakona o kompenzaciji imenujemo 
družbeno kompenzacijo, za razliko od samoupravno dogovorjene kompenzacije, 
ki prav tako pomeni možnost reševanja uvodoma omenjene problematike. Tu 
gre sedaj za vprašanje, ali so podane zakonite osnove za samoupravno dogovor- 
jene kompenzacije med proizvajalcem in kupci oziroma potrošniki na osnovi 
stvarne ekonomske cene. Hvala lepa. 



26. seja 33 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Ugotavljam, da lahko zaključim razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

"1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o kompenzaciji. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stališčih Izvršnega 
sveta, pripombe, navedene v poročilu Odbora za finance in poročilu Zakono- 
dajno-pravne komisije ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin uveljavlja dane pripombe in da da v imenu Skupščine 
SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega pred- 
loga? (Ne.) Če nihče, se bomo o njem izrekli. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (112 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 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju zavarovanja izvoznih pos- 
lov pred nekomercialnimi nevarnostmi (rižiki). 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojo predstavnico k tej, 10. in 
11. točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, podpredsednico Izvrš- 
nega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Z dopisom z dne 26. 9. 1979 smo prejeli tudi 
stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poro- 
čili? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Smajdek, 
delegat za Zbor združenega dela z gospodarskega področja, 21. okoliš, Novo 
mesto! 

Franc Smajdek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 10. in 
21. okoliša je na svoji seji dne 5. 10. obravnavala osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o financiranju zavarovanja izvoznih poslov pred neko- 
mercialnimi nevarnostmi — riziki ter izoblikovala naslednja stališča: 

1. Menimo, da bi bilo potrebno, da bi že sam zakon določal višino zneskov, 
do katerih se smejo v posameznih regijah opravljati zavarovanja pred nekomer- 
cialnimi riziki. Potrebno je določiti limit, do katerega bi Jugoslovanska banka 
lahko sama zavarovala, prek tega limita pa naj bi Zvezni izvršni svet v skladu 
z družbenim načrtom Jugoslavije, skupaj s pristojnimi republiškimi in pokra- 
jinskimi organi, določil višino, do katere se sme zavarovati, tako kot določa 
9. člen veljavnega zakona. 
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2. Potrebno je tudi, da bi zakon vseboval osnove, na podlagi katerih bi se 
lahko določila višina premijskih stavkov glede na nastanek in prenehanje ne- 
komercialnih rizikov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o financiranju zavarovanja izvoznih poslov pred nekomer- 
cialnimi nevarnostmi — riziki. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku v delovnih telesih Zbora 
republik in pokrajin uveljavlja pripombe, dane v razpravi na seji zbora in da da 
v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega skle- 
pa? (Nihče.) 

Če nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En 
delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o priložnostnih kovancih. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Z dopisom z dne 26. 9. 1979 ste prejeli stališče 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje, da se z 
zakonom uredi izdaja priložnostnih kovancev. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora 
za finance, ki naj jih delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ uveljavlja v usklajevalnem postopku pri pripravi 
predloga zakona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za 
predlagani sklep, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembi kratkoročnih kreditov, danih 
Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, zaradi odločitve o soglasju. 



26. seja 35 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli pred- 
stavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela ne daje soglasja k osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o spremembi kratkoročnih kreditov, danih Jugoslo- 
vanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite, iz razlogov, ki jih navajata v svo- 
jih poročilih Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija in ki jih navaja 
Izvršni svet v svojem stališču. 

2. Zbor združenega dela vztraja pri stališčih oziroma pripombah, ki jih 
je sprejel na seji zbora dne 18. oktobra 1978. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za 
predlagani sklep, naj- prosim glasuje! (117 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 predloge in 
vprašanja delegatov. 

Najprej bomo poslušali informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije v zvezi s pripravo analize o problematiki produktivnosti dela in izkorišča- 
nja zmogljivosti ter o reproduktivni sposobnosti gospodarstva. 

Na zadnji seji Zbora smo se dogovorili, da naj Izvršni svet na današnji seji 
obširneje poroča zboru o tej problematiki. Besedo ima tovariš Tone Kovič, 
republiški sekretar za industrijo. Prosim! 

Tone Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni 
svet je na svoji včerajšnji seji obravnaval odgovor, ki naj ga posreduje Zboru, 
jaz pa bi želel poleg tega odgovora podati tudi nekaj pojasnil. 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na svoji 19. seji, dne 27. julija 1979, 
sprejelo sklep, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na seji Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije poroča delegatom o pripravi gradiva Proble- 
matika produktivnosti dela in izkoriščanje zmogljivosti ter reprodukcijska spo- 
sobnost gospodarstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo Skupščini SR Slovenije predložil 
za sejo zborov 26. decembra gradivi: Problematika produktivnosti dela in izko- 
riščanje zmogljivosti v industriji ter analizo Reprodukcijska sposobnost gospo- 
darstva. 

Izvršni svet je bil za izdelavo naloge Problematika produktivnosti dela in 
izkoriščanje zmogljivosti v industriji zadolžen s programom dela Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1979. Ta naloga pa je bila razširjena v periodičnem delovnem načrtu 
zborov Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1979 še na analizo Reproduk- 
cijska sposobnost gospodarstva. Izdelava tako razširjene naloge se je zaradi 
zahtevnosti zakasnila, tako da jo bo mogoče predložiti na zasedanje zborov 
Skupščine SR Slovenije 26. decembra. 
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Dovolite še nekaj pojasnil. Skupščina SR Slovenije je v programu dela za 
leto 1978, objavljenem v Poročevalcu št. 26 z dne 8. 11. 1977, v tematskem delu 
predvidela izdelavo študije Problematika produktivnosti dela in izkoriščanje 
zmogljivosti v industriji. Za predlagatelja naloge je določila Izvršni svet, nalogo 
pa naj bi pripravil Republiški sekretariat za industrijo. 

Izvršni svet želi danes seznaniti delegate Zbora združenega dela, ki so na 
zadnji seji svojega zbora razpravljali o tem, kdaj bo študija predložena v obrav- 
navo skupščinskim zborom, da je študija, ki nosi naslov Problematika produk- 
tivnosti dela in izkoriščanje zmogljivosti v industriji, izdelana in jo bo Izvršni 
svet skupaj z recenzijo, ki je sedaj v izdelavi, predložil skupščinskim zborom 
v razpravo 26. decembra letos. Izvršni svet bo na isti seji predložil delegatom 
v obravnavo tudi analizo, ki nosi naslov Reprodukcijska sposobnost gospodar- 
stva. Tudi ta analiza, ki jo pripravlja Zavod SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje, je tik pred dovršitvijo. 

Izsledki obeh študij bodo nedvomno osvetlili nekatera pomembna izhodišča 
pri pripravi in sprejemanju resolucije za leto 1980 kot izvedbenega akta družbe- 
nega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. Kontinuira- 
no in sistematično spremljanje problematike produktivnosti dela tudi v pri- 
hodnjih letih, če se tako odločimo, pa bo zagotovilo tekoče spremljanje vzrokov 
za zaostajanje produktivnosti dela na posameznih področjih gospodarstva za 
potrebami družbenoekonomskega razvoja in usmeritvami srednjeročnega plana 
ter tako omogočilo ustreznejše in hitrejše reagiranje družbenih dejavnikov, pri 
čemer so mišljeni tako delavci v temeljnih organizacijah združenega dela kot 
družbenopolitične skupnosti in drugi družbeni dejavniki. 

Izvršni svet se zavzema, da proučevanje produktivnosti dela in reproduk- 
cijske sposobnosti gospodarstva, če naj ga zastavimo tako široko, celovito in 
poglobljeno, kot je zastavljeno v obrazložitvi študije, o kateri je danes govora 
— obrazložitev je objavljena v letošnjem Poročevalcu št. 4, v bodoče ne bo 
moglo biti naloženo samo posameznim Upravnim organom, ker po kadrovski 
sestavi nimajo ustrezne ekipe, ki bi pristopila k izdelavi tako zahtevnih študij. 
Zato bo treba k delu še bolj pritegniti znanstvene ustanove in pri tem uspešneje 
izkoriščati sorazmerno bogat potencial znanja tudi na tem pomembnem pod- 
ročju. To delo pa bodo morale učinkovito usmerjati in koordinirati planske usta- 
nove v naši republiki. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati ob tem opozarja, da je izdelava 
takih vsebinskih analiz in študij zahtevno delo, z vsebinskih in metodoloških 
vidikov, zaradi česar, kot vidimo iz prakse, prihaja do zakasnitev in vsebinske 
ožitve nalog, čemer se v celoti najbrž ne bo mogoče izogniti tudi v bodoče, če 
se ne bomo odločili za kontinuirano spremljanje teh pomembnih kazalcev druž- 
benoekonomskega razvoja. Hkrati bo potrebno več pozornosti posvetiti tudi do- 
ločanju čimbolj realnih rokov za izdelavo takih študij, da bi s tem omogočali ne- 
motenost raziskovalnega dela, pa tudi večjo stabilnost naših skupnih delovnih 
programov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo torej 
gradivi Produktivnost dela in izkoriščanje zmogljivosti v industriji ter analizo 
Reproduktivna sposobnost gospodarstva predložil v obravnavo skupščinskim 
zborom za zasedanje 26. decembra in ne 27. novembra, kot je bilo predvideno 
po dopolnjenem programu dela iz meseca julija letos. Obe gradivi bosta ne- 
dvomno sprožili pozornost in razpravo delegatov o tako pomembnih vprašanjih 
našega razvoja. 



26. seja 37 

Prosim delegate, da to obrazložitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
sprejmejo kot obrazložitev, ki je bila zahtevana na zadnji seji Zbora združenega 
dela dne 26. septembra letos. Hvala! 

Predsednik Emil Tomaži č: Hvala! Tovarišice in tovariše delegate 
želim opozoriti, da je ta informacija in obenem obljuba, kot smo slišali, posle- 
dica neprestanih zahtev delegatov, da se te stvari pripravijo in uvrstijo na 
dnevni red. Kot smo danes slišali, je priprava obeh gradiv v teku, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa bo predložil obe gradivi ob koncu leta, na zasedanju 
zborov 26. decembra. Želel bi opozoriti tovariša sekretarja, da v naših razpravah 
na zborih ni šlo samo za analizo in ugotavljanje reproduktivne sposobnosti, 
ampak je bila večkrat izražena želja oziroma zahteva, da bi se v tej zvezi pro- 
učilo, kakšne so možnosti za ukrepe, ki bi izboljšali reproduktivno sposobnost. 

Zeli še kdo razpravljati v zvezi s to informacijo? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, nadaljujemo z delegatskimi vprašanji. Skupina delegatov s pod- 
ročja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor, je zastavila delegatsko vprašanje v 
zvezi s problemom nelikvidnosti organizacij združenega dela. Odgovor bo po- 
sredovala tovarišica Milica Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za finance. Prosim! 

Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš — Maribor, je posredovala 
delegatsko vprašanje, ki je pravzaprav povezano z že enkrat postavljenim de- 
legatskim vprašanjem iste skupine delegatov, na katerega sem zaradi aktual- 
nosti poskušala odgovoriti na zasedanju Zbora združenega dela dne 11. julija, ko 
je bilo vprašanje tudi podano. 

Sedaj zastavljeno delegatsko vprašanje pa pravi: Skupina delegatov s pod- 
ročja gospodarstva je na osnovi razprave v Zboru združenega dela Skupščine 
občine Maribor že na 22. seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
dne 11. julija 1979 izpostavila v delegatskem vprašanju problematiko nelikvid- 
nosti organizacij združenega dela. Na delegatsko vprašanje je na isti seji odgo- 
varjala tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Sprejet je bil sklep, da bo odgovor objavljen v Poročevalcu. 

Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor je ob obravnavi izvajanja 
družbenega plana v letu 1979 v občini Maribor dne 25. 9. 1979 ponovno ugo- 
tavljal velik problem, ki ga povzroča nelikvidnost, saj onemogoča zagotavljanje 
normalnega poslovanja. Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor je 
sprejel sklep, da je potrebno v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije 
ponovno postaviti zahtevo o podrobnejši obravnavi navedene problematike, in 
sicer: 

1. Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor ugotavlja, da podani 
odgovor na postavljeno vprašanje še ni bil objavljen v Poročevalcu. 

Dovolite mi, da na vprašanja odgovarjam po točkah, sicer vam odgovor ne 
bo v celoti razumljiv. 

Torej, na prvo točko tega vprašanja lahko odgovorim, da bo odgovor ob- 
javljen v Poročevalcu. Do zamude je prišlo zaradi dopustniških mesecev. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da za problem nelikvidnosti ni iskati 
razlogov predvsem v slabšanju akumulativne sposobnosti gospodarstva in v 
nespoštovanju zakona o zavarovanju plačil, čeprav to tudi obstaja in je nujno, 
da Služba družbenega knjigovodstva v ta namen sprejme določene ukrepe. 
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Glavni razlog za nelikvidnost je zagotavljanje potrebne količine denarja v ob- 
toku. Navedeno potrjuje tudi ugotovitev Ljubljanske gospodarske banke, da 
se načrtovani obtok denarja v letošnjem letu, ki naj bi se povečal za 19 °/», ker 
je že nižji od rasti družbenega proizvoda, ni gibal niti v tej višini, temveč se 
ocenjuje, da bo obseg denarne mase v letošnjem letu povečan le za 16"/». 
Nadalje zbor ugotavlja, da bi morale temeljne banke, ki poznajo vso resnost 
položaja v gospodarstvu v zvezi z zagotavljanjem denarnih sredstev za poslo- 
vanje, bolj učinkovito pristopiti k odpravi takšnega stanja in na osnovi svojih 
spoznanj zahtevati od Narodne banke, da sledi gospodarskim tokovom. Posa- 
mezne ugotovitve temeljnih bank kažejo na zelo različne ocene. Ob tem ugo- 
tavljamo, da je uresničevanje preobrazbe kreditnega in bančnega sistema v 
smislu opredelitve, da je le delavec nosilec svojega družbenoekonomskega po- 
ložaja, prepočasna in nezadovoljiva. 

Zbor Skupščine občine Maribor nadalje ugotavlja in ocenjuje, da je rav- 
nanje odgovornih dejavnikov v pristopu k analizi vzrokov za obstoječe stanje 
na področju likvidnosti organizacij združenega dela neodgovorno. Pomanjkanje 
denarnih sredstev za zagotavljanje normalnega procesa reprodukcije ima lahko 
daljnosežne posledice in ob tem ne bi smeli ostati tako indiferentni. Zbor zdru- 
ženega dela skupščine občine Maribor je na osnovi vsega navedenega sprejel 
sklep : 

Narodna banka Slovenije naj o navedeni problematiki, predvsem glede 
stopnje rasti denarne emisije in uskladitve te z rastjo družbenega proizvoda, 
poda na naslednji seji zbora poročilo. Kolikor je potrebno, naj sproži razpravo 
o tem v Narodni banki Jugoslavije. 

V poročilu Narodne banke ne želimo načelnih opredelitev o možnih ukrepih 
v Narodni banki Slovenije s področja kreditno-monetarne politike v Narodni 
banki Jugoslavije, temveč predvsem, kaj je storila in kaj namerava storiti 
Narodna banka Slovenije, da se odpravijo ugotovljena neskladja. 

Nadalje predlagamo, da o tem razpravlja tudi Odbor za finance Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

V tem delu odgovora se ne želim v celoti opredeliti do v delegatskem 
vprašanju izraženega dvoma o odgovornem ravnanju vseh dejavnikov, ki naj bi 
skrbeli za obstoječe stanje v likvidnosti gospodarstva. Mislim, da bi nas predaleč 
pripeljalo, če bi hoteli v tem trenutku iskati vzroke za tako stanje. Teh je 
namreč veliko, mnogo več, kot to izgleda na prvi pogled. Med njimi smo tudi 
mi sami, vsak od nas kot posameznik. 

Z ugotovitvijo Zbora združenega dela Skupščine občine Maribor, da je za 
problem nelikvidnosti mogoče iskati del odgovora v slabšanju akumulacijske 
sposobnosti gospodarstva in v nespoštovanju zakona o zavarovanju plačil, se 
tudi mi strinjamo. To sem poudarila že v mesecu juliju, ko sem obširno odgo- 
vorila na postavljeno delegatsko vprašanje. 

Menimo, da je izražena nelikvidnost orgnizacij združenega dela, s katero se 
srečujemo v letošnjem letu po nekajletnem premoru, rezultat, ne pa vzrok 
težavam, s katerimi se srečuje predvsem gospodarstvo v letošnjem letu. Pri tem 
moramo ugotoviti, da je izvajanje kreditno-monetarne politike v državi predmet 
dogovarjanja vseh republik in pokrajin in je izvajanje te politike v posamezni 
republiki oziroma pokrajini možno le v skladu s skupaj dogovorjeno kreditno- 
monetarno politiko v državi. Ta ugotovitev nas sicer ne opravičuje, kadar je 
potrebno z našo lastno aktivnostjo sprejeti ukrepe na nivoju federacije, jih 
dopolnjevati, korigirati in podobno, če ugotovimo, da za to obstajajo razlogi. 
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Ko gre za izvajanje kreditno-monetarne politike v letošnjem letu, pa mora- 
mo ugotoviti, da so vsi za to politiko odgovorni organi v republiki aktivno 
sodelovali, tako v sprotnem analiziranju kot v sprotnih pripravah in sprejemanju 
ukrepov, ki so bili med letom za omiljenje naraščajoče nelikvidnosti, vendar v 
okviru za letos sprejete projekcije kreditno-monetarne politike, brez spremembe 
te projekcije sploh možni. Pri tem pa je tudi potrebno ugotoviti, da je bila 
v začetku leta sprejeta projekcija kreditno-monetarne politike za letos restrik- 
tivna in po svojih določilih taka, da bi v izvajanju podpirala sprejeto stabiliza- 
cijsko politiko. 

Gibanja v gospodarstvu, v vseh vrstah potrošnje in podobno, predvsem pa 
med letom naraščajoča stopnja inflacije, rast proizvodnje in kot rezultat obojega 
mnogo večja rast nominalnega družbenega proizvoda od predvidenega z reso- 
lucijo, ki ga je omogočil med ostalim tudi pretirano velik uvoz, tako po fizičnem 
obsegu posebej pa še zaradi naraščajočih cen po vrednosti, vse to je ob drugih 
izraženih slabostih v gospodarjenju povzročilo, da je nujno prišlo do razkoraka 
med potrebami po denarnih sredstvih v skladu z dejanskimi gibanji ter med 
v začetku leta sprejeto stabilizacijsko usmerjeno projekcijo kreditno-monetarne 
politike v izvajanju. 

2e v juliju, ko smo prvič odgovarjali na takrat postavljeno delegatsko 
vprašanje, smo opozorili na vzroke nelikvidnosti, ki je torej nujna posledica 
razkoraka med dejanskimi gibanji v letošnjem letu in z resolucijo v začetku 
leta začrtanimi gibanji, za katere je bila pripravljena projekcija kreditno-mo- 
netarne politike. 

Narodna banka Jugoslavije, kot izvajalec sprejete projekcije kreditno-mo- 
netarne politike, je neposredno potem, ko so bili polletni rezultati analizirani, 
pripravila prve predloge za spremembo projekcije kreditno-monetarne politike. 
Poleg tega pa je, kot smo že omenili, v skladu s svojimi možnostmi omiljevala 
nastalo situacijo tako, da je postopoma zniževala obvezno rezervo bank pri 
Narodni banki, od 24 ®/o na povprečno 19 %v. Poleg tega pa je tudi postopoma 
omiljevala isvoje ukrepe glede limitiranja plasmaja bank. V septembru, ko je bila 
situacija povsem in dokončno analizirana na podlagi polletnih rezultatov, nam je 
Narodna banka Jugoslavije posredovala tudi svoje ugotovitve o dejanski denarni 
masi v obtoku. Te so, skladno s pričakovanji, potrdile, da je po dinamiki za 
letošnje leto načrtovana rast denarne mase v obtoku ostala nedosežena ob 
polletju, predvsem zaradi velikega angažiranja dinarskih sredstev za uvoz blaga 
in uslug, kar je med ostalim povzročilo tudi problem v rasti plačilnega deficita 
s tujino, pri zniževanju deviznih rezerv in podobno. 

Rast denarne mase v obtoku, ki bi morala slediti rasti nominalnega družbe- 
nega proizvoda, vsaj približno, je bila tako zaradi nepričakovano visokega anga- 
žiranja denarne mase za devizne transakcije dosežena do polletja le do višine 
5 novih milijard. 

Zaradi znanih ukrepov na področju uvoza in zaradi poskusov ustaviti pla- 
čilni primanjkljaj s tujino na 2 milijardi dolarjev v letošnjem letu ter zaradi 
nekaterih drugih ukrepov je pripravljena nova, korigirana projekcija kreditno- 
monetarne politike za letošnje leto, ki pa do tega trenutka še ni usklađena med 
republikami in pokrajinama. Najpomembnejše v tem predlogu sprememb pro- 
jekcije kreditno-monetarne politike je, da predlagatelj poskuša z njo zagotoviti: 

1. povečanje primarne emisije za 9,3 milijarde din ter 
2. v povezavi z drugimi ukrepi Narodne banke Jugoslavije rast denarne 

mase v drugem polletju za 53 milijard dinarjev, tako da bi bila do konca leta 
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rast denarne mase dosežena, skladno s planom, približno 58 milijard dinarjev, 
kar bi tudi ustrezalo planirani rasti nominalnega družbenega proizvoda. 

Kljub pričakovanju, da bo tako korigirana kreditno-monetarna politika 
za letošnje leto pomagala prebroditi najhujše težave na področju likvidnosti 
gospodarstva, pa moramo takoj ugotoviti, da vseh težav gospodarstva z likvid- 
nostjo tudi ta korekcija kreditno-monetarne politike ne bo rešila. 

Vsi problemi, ki se odražajo v nadaljnjem kritičnem slabšanju likvidnosti 
gospodarstva, bodo nujno lahko reševani le ob racionalnejšem gospodarjenju 
s sredstvi. 

Pri tem naj ponovno opozorimo na to, da še narašča količina denarja v 
kanalih plačilnega prometa, da še narašča obseg neporavnanih terjatev in ter- 
jatev organizacij združenega dela, ki zanje niti ni potrjeno, da so terjatve, da 
narašča obseg nedokončane proizvodnje in da narašča obseg neprodanih zalog, 
kar vse skupaj povzroča, da se faktor obračanja sredstev nadalje slabša in s tem 
veča količina sredstev, angažiranih za obseg proizvodnje, kljub temu, da so že 
vse dosedanje analize ugotovile, da naše gospodarstvo za doseženi obseg svojih 
dejavnosti uporablja mnogo preveliko količino sredstev, ker jih prepočasi obrača. 

Poleg navedenega moramo ponovno ugotoviti, da je investicijska potrošnja 
še vedno zelo visoka in je to prav tako dodatni vzrok zaradi katerega v tekoči 
reprodukciji zmanjkuje sredstev. 

To je odgovor na drugi del delegatskega vprašanja. 
V tretjem delu postavljenega vprašanja skupina delegatov predlaga, naj 

bi Narodna banka Slovenije o navedeni problematiki rasti denarne mase in 
uskladitve te z rastjo družbenega proizvoda podala poročilo. Obveščam vas, da 
bo zahtevano poročilo Narodna banka Slovenije pripravila do 20. tega meseca 
in ga posredovala Odboru za finance Zbora združenega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! So delegati 16. okoliša za- 
dovoljni z odgovorom? (Da.) ■, 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz kmetijske dejavnosti, 8. 
okoliš, Žalec, v zvezi s kritičnim gospodarskim položajem, v katerem se nahaja 
kmetijstvo, zlasti pa še živinorejska proizvodnja, in na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov iz kmetijske dejavnosti, 9. okoliš, Trebnje v zvezi z neizenače- 
nimi pogoji pridobivanja dohodka pri pitanju goveje živine s prebivalci iz 
drugih i epublik bo skupaj odgovoril tovariš Zvone Kovič, pomočnik republi- 
škega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupaj pa za to, ker 
gre za isto problematiko. 

Zvone Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Vpra- 
šanje skupine delegatov 8. okoliša kmetijske dejavnosti iz Žalca se je glasilo: 

Oskrba trga se slabša, ne le s svinjskim, ampak tudi z govejim mesom in 
mlekom. 

Zaradi neusklađenosti cen kupujejo klavno goved kupci izven Slovenije, 
kar oskrbo z mesom še poslabšuje. 

Obstaja nezainteresiranost za rejo govedi v obeh sektorjih. Delež živine je 
manjši, kljub temu, da so bili v začetku leta 1979 sprejeti ukrepi   regres, 
premije, uvoz koruze. 

Sedanje stanje je kritično in zahteva takojšnje ukrepe. Pri sprejemanju 
rešitev si je potrebno prizadevati za skladnost razvoja celotne kmetijske pro- 
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izvodnje, pri živinorejski proizvodnji pa za skladnost cen mleka, mesa govedi 
vseh kategorij ter mesa prašičev in perutnine. 

Zastavljeno vprašanje je, kako namerava Izvršni svet ukrepati, da bi se 
sedanje stanje izboljšalo ter da bi se uskladili potrošnja in proizvodnja. 

Vprašanje skupine delegatov 9. okoliša iz kmetijske dejavnosti, Trebnje pa 
se glasi: 

Skupina delegatov s področja kmetijstva opozarja na neizenačene pogoje 
pridobivanja dohodka pri pitanju goveje živine s pridelovalci iz drugih re- 
publik. Slovenski pridelovalci dosežejo v povprečju 8 do 10 dinarjev nižjo 
ceno pri kg žive teže kot ostali. Živinorejska poslovna skupnost ureja cene v 
območju republike Slovenije s sistemom plačevanja premij za mleko, plemenske 
telice, meso in s tem veže pridelovalce, da si ne upajo prodajati živino v druga 
območja, pri tem pa dosežejo približno 4000 din manj za pitanca. 

Stališče delegacije je tako, naj bi se odkupna cena vsaj izenačila s cenami 
iz drugih republik, če že ne bi bile nekoliko večje, zaradi težjih pogojev vzreje 
in pomanjkanja krmne baze, predvsem koruze. Cene naj bi se oblikovale bolj 
elastično, na podlagi dnevnih cen, ki se dosegajo v prosti prodaji na bazi 
proizvodnih stroškov. 

Glede na to, da je vsebina vprašanj skoraj identična, bom odgovoril na obe 
vprašanji naenkrat. Na zastavljeni vprašanji dajemo naslednji odgovor: 

Živinoreja se je v letošnjem letu znašla v kritičnih razmerah, kar se odraža 
predvsem v slabi založenosti trga s prašičjim in govejim mesom. Čeprav je bil 
zakol govedi v prvi polovici letošnjega leta, v primerjavi z istim obdobjem 
v letu 1978, celo za 8,8 % večji, se je zakol v drugi polovici leta močno zmanjšal. 
Pri prašičih se je občutno zmanjšal zakol že v začetku leta, saj je bilo zaklanih 
v prvi polovici leta za 8,2 «/o manj prašičev, kot v istem obdobju lani. Zmanj- 
šanje zakola prašičev in govedi je v drugi polovici leta že takšno, da ocenjujemo,, 
da je položaj kritičen in da bodo potrebni ustrezni ukrepi. 

Vzrokov za nastali položaj je več. Za govedorejo so bile letošnje spomla- 
danske vremenske razmere neugodne, pa je pomanjkanje krme prisililo nekatere* 
rejce, da so pričeli predčasno klati večje število govedi. Manjša količina krme in 
hkrati rast stroškov je še poslabšala neusklađenost proizvodnih in ekonomskih 
pogojev. Vendar v govedoreji ni opaziti večjega zmanjšanja števila živali. Oce- 
njujemo, da je slaba oskrbljenost trga v zadnjem času predvsem posledica ne- 
urejenih prodajnih cen proizvajalcev. 

V času, ko so se na jugoslovanskem trgu za mlado pitano govedo cene 
bistveno povečale, smo v SR Sloveniji dosledno vztrajali pri dogovorjenih pro- 
dajnih cenah proizvajalcev za živino, upoštevajoč druge ukrepe Živinorejske 
poslovne skupnosti za spodbujanje večje družbeno organizirane živinorejske 
proizvodnje. 

Če upoštevamo vpliv teh ukrepov, gre predvsem za premije za plemenske 
telice, premije za teleta in drugo vrsto manjših ukrepov, za dohodek pro- 
izvajalca, lahko ugotovimo, da dejansko teh razlik v prvem obdobju ni bilo 
oziroma so bile minimalne. V zadnjem času pa je prišlo do večjega rušenja 
prodajnih cen proizvajalcev, zlasti na obmejnih področjih s SR Hrvatsko, ker 
so se cene v sosednji republiki bistveno povečale. To kaže, da je učinek v SR 
Sloveniji sprejetih ukrepov za pospeševanje razvoja živinoreje prešibak, da bi 
lahko vzdržali pri spoštovanju sprejetih cen v obdobju, ko so razlike prevelike. 

Ugotoviti moramo, da je bil v letošnjem letu premik cen kontroliranih pro- 
izvodov omejen na 9%, vendar je dosežena stopnja tržnih cen že znatno večja 
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— do 27 %. Zaradi tega se zmanjšuje dohodek v celotnem sektorju živinoreje, 
od proizvodnje do prodaje, kar je tudi vzrok, da se dohodkovni odnosi niso raz- 
vili. Neusklađenost cen v živinorejski proizvodnji s splošnmi gibanji se kaže 
predvsem v tem, da je dohodek delavcev kmetijstva že dolgo nižji kot v celot- 
nem gospodarstvu. Zato se pojavlja nezainteresiranost za prirejo živine in se 
zmanjšuje število pridelovalcev mleka in mesa, kar dolgoročno ogroža normalni 
razvoj te proizvodnje. 

Neskladja, ki jih ugotavljamo v živinoreji, se pojavljajo po našem mnenju 
tudi zaradi različnih interesov posameznih republik in pokrajin. Stanje v pra- 
šičereji bi bilo lahko povsem drugačno, če bi bil pravočasno rešen uvoz koruze. 
Slabša založenost trga s prašičjim in govejim mesom pa je posledica tudi hitro 
naraščajoče porabe mesa. Zato se postavlja vprašanje, ali je pospeševanje po- 
rabe mesa sploh potrebno in kako sredstva za te namene usmerjati v primarno 
proizvodnjo, kar naj bi omogočilo hitrejši razvoj živinorejske proizvodnje. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel sklep o ukinitvi kompenzacij 
za meso v maloprodaji in tako preostala sredstva v letošnjem letu preusmeril 
v pospeševanje proizvodnje prek klavnic. 

Glede na položaj v živinoreji je očitno, da so potrebni takojšnji ukrepi, ki 
naj zboljšajo dohodek kmetijskim delavcem v celotni verigi pridobivanja mesa, 
da se ustvari stabilnost, ki bo spodbujala dolgoročno obnašanje proizvajalcev. 

Izvršni svet si bo prizadeval, da se v skladu z dogovorom o razvoju agro- 
industrijskega kompleksa doseže dogovor o takšnih cenah kmetijskih proizvo- 
dov, da se bo izboljšal položaj delavcev v proizvodnji in predelavi. Osnova za 
določanje cen v drobni prodaji mora biti proizvajalčeva prodajna cena. Vseh 
težav in neskladij pa ne bo mogoče odpraviti z enkratnim posegom, zato bodo 
potrebni tudi dolgoročni ukrepi in takšno vodenje politike intervencij, da bodo 
sredstva usmerjena na najbolj kritična področja v proizvodnji in predelavi. 
Izvršni svet bo v letu 1980 interveniral predvsem na področju proizvodnje, ker 
je njena usklajena rast največji dejavnik stabilnosti. Zagotoviti pa bo potrebno 
normalno delovanje celotne verige pridobivanje mesa, kar pomeni ustrezno 
ukrepanje tudi v sferi predelave mesa. 

V zvezi s predlogom skupine delegatov 9. okoliša za področje kmetijstva, 
naj bi se cene oblikovale bolj elastično na podlagi dnevnih cen, ki se oblikujejo 
v prosti prodaji, pa dajem še naslednje pojasnilo: 

Proizvajalčeve prodajne cene za klavno živino se v skladu z dogovorom 
o družbenem planu Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v času 
od leta 1976 do leta 1980 medrepubliško usklajujejo in le-te sprejme Zvezni iz- 
vršni svet v svojem odloku. Drobnoprodajne cene svežega mesa se oblikujejo v 
skladu z medrepubliškim dogovorom o oblikovanju cen mesa v prodaji na 
drobno, z namenom, da bi bile te cene enotne na jugoslovanskem trgu. Osnova 
za oblikovanje drobnoprodajnih cen svežega mesa je proizvajalčeva prodajna 
cena klavne živine in pa koeficienti, ki izhajajo iz medrepubliškega dogovora. 
Zato je nujno z usklajevanjem dohodka in rizika prek klavnic in Živinorejske 
poslovne skupnosti zagotoviti na podlagi predhodno urejenih proizvajalčevih 
prodajnih cen takšna razmerja v reprodukcijski verigi, da bodo interesi vseh 
udeležencev maksimalno usklađeni. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Vprašujem delegate 8. in 9. okoliša, 
ali so zadovoljni z odgovorom? 
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Alojz Senica : Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina delegatov 
je na seji 8. 10. ponovno razpravljala o problemu maloprodajnih cen. Skupina 
meni, da je potrebno problem maloprodajnih cen čimprej rešiti, da ne bi čakali 
na zvišanje cen tudi po 6 mesecev do leto dni. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Na delegatsko vprašanje 16. okoliša — 
Maribor, s področja gospodarstva v zvezi z oskrbo s premogom bo odgovor 
posredovan na prihodnji seji. 

Mislim, da želijo delegati 16. okoliša postaviti še eno delegatsko vprašanje. 
Prosim! Besedo ima tovariš Ivan Kastrevc, delegat za Zbor združenega dela 
z gospodarskega področja 16. okoliš, Maribor! 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati ugotavljamo, da smo se delovni ljudje in občani dokaj disciplinirano 
vključili v prizadevanja Zveznega izvršnega sveta, da se omeji poraba motornih 
goriv. Hkrati pa ugotavljamo, da je prisotna velika potrošnja goriv pri vozilih 
s tujimi registrskimi tablicami, v času turistične sezone pa tudi poraba goriv za 
motorne čolne. Kot vemo, tuji državljani ne plačujejo goriva po isti ceni kot 
naši državljani, zato sprašujemo, kakšni so bili razlogi, ki so narekovali diferen- 
cirano ceno in kakšni so ekonomski učinki takšne odločitve. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti de- 
legatsko vprašanje? Prosim, besedo ima tovariš Franc Fašalek, delegat za Zbor 
združenega dela s področja kmetijstva, 7. okoliš, Pomurje! 

Franc Fašalek: Na začetku moram povedati, da je bilo naše dele- 
gatsko vprašanje pismeno posredovano, vendar, kot izgleda, ni prišlo na Zbor 
združenega dela. 

Skupina delegatov 7. okoliša, Pomurje je že na prejšnji seji zastavila 
nekatera delegatska vprašanja. 

Glede na zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, ki je 
stopil v veljavo s 25. januarjem 1979), prosim za odgovore na naslednja 
vprašanja: 

1. Kdaj bodo izdana tehnična navodila za razvrstitev zemljišč z ozirom na 
10. člen zakona o kmetijskih zemljiščih? 

Opomba: Navodila bi moral izdati republiški sekretar za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

2. Kdaj bodo izdana navodila o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč — rok 
1. 7. 1979, glede na 145. člen zakona o kmetijskih zemljiščih? 

Opombe: Navodila o izvedbi prenosa izda republiški sekretar za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun v 3 mesecih po- uveljavitvi tega zakona. 

3. Kdaj bodo izdana navodila za izvajanje zakona o preživninskem varstvu 
kmetov glede na 23. člen zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list 
SRS, št. 1/79)? 

Opomba: Navodila sprejme Republiški sekretariat za delo v soglasju z 
republiškim sekretarjem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 6 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

Hkrati predlagamo, da se v delovnem načrtu Zbora združenega dela 
obravnava predlog zakona o hranilno-kreditnih službah premakne z decembra 
1979 v oktober 1979. 
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Predlog utemeljujemo z naslednjim: Dne 9. aprila 1979 je Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije sprejel osnutek zakona o hranilno-kreditnih 
službah in blagajnah vzajemne pomoči. K besedilu osnutka zakona, ki ga je 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, je Zbor združenega dela v 
obravnavi sprejel več spreminjevalnih oziroma dopolnilnih predlogov, med 
katerimi je najpomembnejši ta, da naj se s sprejetjem tega zakona ne ukinja 
zakon o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu iz leta 
1975. Predlagano je bilo, da naj se zakon o hranilno-kreditnih službah ločeno 
in čimprej sprejme, medtem ko bo vprašanje nadomestila teh obresti ustrezno 
sistemsko rešeno. Predvideno je bilo, da bo prilagajanje obstoječih hranilno- 
kreditnih služb v novem zakonu teklo v organizacijah združenega dela hkrati 
in vzporedno s prilagajanjem zadružne organiziranosti novemu zakonu o 
združevanju kmetov, pa smo zato pričakovali, da bo Izvršni svet pripravil 
predlog tega zakona tako, da bi bil v Skupščini SR Slovenije sprejet še pred 
skupščinskimi počitnicami. Skupina meni, da ni nobenega zadržka za spre- 
jetje zakona že v mesecu oktobru 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Glede delegatskega vpra- 
šanja vas moramo opozoriti, da je bilo postavljeno verjetno na Zboru občin. 
Glede predloga za spremembo periodičnega načrta pa moram povedati, da 
smo pravzaprav v dogovoru z Izvršnim svetom, da bi to temo obravnavali prej, 
seveda pa je vse odvisno od tega, kdaj bo gradivo pripravljeno. Takoj ko bo 
gradivo pripravljeno, ga bomo uvrstili na dnevni red. 

Na prejšnji seji zbora pa smo oblikovali tudi posebno redakcijsko skupino, 
ki bo pregledala in proučila vse pripombe in jih skušala upoštevati pri končni 
redakciji periodičnega načrta Zbora združenega dela za IV. trimesečje 1979, 
leta. 

Besedo ima Ciril Umek, delegat iz Celja. Prosim! 

Ciril Umek : Tovarišice in tovariši! Naša delegacija je na svoji seji 
dobila vprašanje delavcev regijskega veterinarskega zavoda v Celju, in sicer 
o uporabi osebnih vozil v službene namene. 

Kakor vemo odlok, ki je bil sprejet v zveznem merilu, onemogoča v 
določenih dnevih uporabo osebnih vozil. V tem mesecu je bilo določeno, 
da je možno oddati vloge, na podlagi katerih je možno dobiti oprostitev za 
uporabo osebnih vozil v službene namene v dnevih, ko je vožnja za ta vo- 
zila prepovedana. Veterinarski zavod je na osnovi vloge dobil obvestilo, da 
zahtevi po oprostitvi ni možno ugoditi. Postavlja se vprašanje, kako je možno 
z odlokom oziroma s predpisi onemogočiti delovni organizaciji normalno pos- 
lovanje. Znano je, da veterinarska služba v Sloveniji v izredno majhnem 
številu uporablja službena vozila, za katera veljajo oprostitve. Zato je predlog 
veterinarske službe, da se tudi njihovim delavcem, ki opravljajo službo s 
svojimi vozili, prizna oprostitev ter se jim omogoči nemoteno opravljanje služ- 
be. Vemo, da je veterinarska služba pomemben faktor tudi v kmetijski pos- 
peševalni službi. Ce ji ne omogočimo normalnega poslovanja, lahko nastanejo 
kritični momenti, tako v raznih diagnostičnih kakor tudi preventivnih ak- 
cijah. Zato menimo, da je potrebno, da Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije posreduje to vlogo na federacijo. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vlogo bomo posredovali 
Izvršnemu svetu. Menim pa, da bi kazalo vlogo posredovati tudi ustreznemu 
upravnemu organu občinske skupščine. 

Ciril Ume k (iz klopi): Odlok je bil sprejet v zveznem merilu in 
občina ne more v tem primeru ničesar storiti. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo postaviti delegatsko vpra- 
šanje? (Ne.) Ce nihče, zaključujem to točko dnevnega reda, ne pa tudi seje 
zbora. 

Obvestiti vas moram, da Zbor občin še zaseda. Pri točkah dnevnega reda, 
kjer danes sprejemamo končne odločitve, moramo biti usklađeni, kar pomeni, 
da moramo počakati, da bo tudi Zbor občin končal z delom. Predlagam 15- 
minutni odmor, da se v primeru, če bi bilo potrebno usklajevanje, ponovno 
vrnemo na delo. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.50 uri in se je nadaljevala ob 15.10 uri.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. Obveščam vas, da 
smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, uskla- 
jeni z Zborom občin. S tem je dnevni red današnje seje zbora izčrpan. Sejo 
zaključujem in se vsem prav prisrčno zahvaljujem. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 15.15.) 
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(7. novembra 1979) 

Predsedoval: Emil Tomaži č, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob d. uri. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam 27. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega 
odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Sava Vuka, za člana pa 
Ano Grum in Metoda Kraglja. Ali so predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo iavno, z dviganjem rok. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija za verifikacijo pooblastil izvoljena v pred- 
laganem sestavu. Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda 
pooblastila delegatov ter sestavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične 
zveze Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, Re- 
publiške skupnosti za ceste, Združenja cestnih podjetij Slovenije, Zadružne 
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zveze Slovenije, Zavarovalne skupnosti Triglav Ljubljana in družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja Slovenije. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Gojmir Vizovišek, 
poročevalec Odbora za družbenoekonomski razvoj, Anton Jelenko, poročevalec 
Odbora za družbenoekonomske odnose, Miro Posega, poročevalec Odbora za 
družbenopolitični stistem, Ljubo Meden, poročevalec Odbora za finance, Branko 
Kozamernik, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Nada Pogorelčnik, poročevalka Odbora za agrarno politiko, 
Viljem Pahor, poročevalec Komisije za mednarodne odnose, Majda Rant, po- 
ročevalka Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Tone 
Kugonič, poročevalec Zakonodaj no^pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo vprašanja meni ali tovarišici sekretarki v pismeni obliki že na 
začetku seje, da bi jih lahko čimprej posredovali Izvršnemu svetu. S tem bi 
omogočili Izvršnemu svetu oziroma posameznim funkcionarjem, da se na 
odgovor pripravijo in na vprašanja odgovorijo, če je le mogoče, že na da- 
našnji seji. 

Prav tako pozivam delegate, da morebitne amandmaje, ki jih nameravajo 
vložiti še med sejo, predložijo tovarišici sekretarki. 

Ugotavljam, da je Komisija končala z delom. Prosim predsednika Ko- 
misije, da poda zboru poročilo! 

Savo Vuk : Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 27. sejo z dne 
7. 11. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predlo- 
žilo delegatska pooblastila 143 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 
88 delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdrav- 
stvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 14 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih 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 prisotni delegati z naslednjih področij oziroma 
okolišev: za gospodarsko področje iz 13. okoliša en delegat, 37. okoliša en 
delegat, skupaj dva delegata; za socialno-zdravstveno področje iz 1. okoliša 
en delegat; za kmetijsko dejavnost iz 10. okoliša en delegat, 2. okoliša en 
delegat, 3. okoliša en delegat, 7. okoliša en delegat, skupaj štirje delegati. 
Skupno je odsotnih sedem delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so 
vsa pooblastila v skladu z zakoni in ustavo Socialistične republike Slovenije, 
zato predlaga, da Zbor združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo Komi- 
sije. Zeli kdo razpravi j ati o poročilu? (Ne.) Ce ne želi nihče, prehajamo na gla- 
sovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni sporno nobeno pooblastilo. 
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Kdor je za poročilo Komisije, 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 
za 27. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da lahko zbor veljavno sklepa, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda. 

V zvezi z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu ste prejeli dopis Izvršnega sveta, kjer najprej predlaga, da se zakon na 
današnji seji obravnava v prvi in drugi fazi. 

Danes pa sporoča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da se strinja s 
predlogom Zakonodajno-pravne komisije, da naj se predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu obravnava v trifaz- 
nem postopku, tako da Zbor združenega dela obravnava predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu brez osnutka 
.zakona. 

V skladu s predlogom stališč Družbenopolitičnega zbora, predlogi delovnih 
teles in predlogom Izvršnega sveta bomo ta zakon obravnavali na današnji 
.seji le kot predlog za izdajo zakona. 

Predlagam, da zbor sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 27. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 26. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 

daljnji razvoj samoupravnih ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu v SR Sloveniji, 

4. predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 

novanjskih razmerjih, 
6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

"varstvu pri delu, 
7. predlog za izdajo zakona o javnih cestah, 
8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

gozdovih, 
9. predlog zakona o sistemu obrambe pred točo, 

10. osnutek zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v 
energetske objekte, 

11. predlog zakona o prevzemu obveznosti SR Slovenije za povrnitev ško- 
de, nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, ki so 
poslani iz tujine zaradi razstavljanja, 

12. osnutek zakona o enotni matični številki občanov, 
13. osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 

programa graditve in modernizacije tehnične baze mobilnega Radia Jugo- 
slavije od leta 1(980 do leta 1984, 

14. predlog zakona o ratifikaciji protokola k sporazumu med vlado 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih so- 
cialističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in 
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rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v Socialistični fe- 
derativni republiki Jugoslaviji z dne 2. novembra 1972, 

15. volitve in imenovanja, 
16. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi kdo o tem predlogu razpravljati? Predlaga kdo kakšno spremembo 

ali dopolnitev k tako oblikovanemu dnevnemu redu? (Nihče.) 
Ce nihče, moramo o njem glasovati. Kdor je za predlagani dnevni red, naj 

prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 26. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Nihče.) Želi 
kdo o tem razpravljati oziroma predlagati kakšne dopolnitve? (Ne.) Ce nima 
nihče pripomb oziroma predloga za dopolnitev, ugotavljam, da je zapisnik 
26. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil je Skupščini SR Slovenije predlo- 
žil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je k tej, 4. in 5. točki 
dnevnega reda za svojo predstavnico določil tovarišico Eriko Peterca, pomoč- 
nico republiške sekretarke za urbanizem, ki bo imela tudi uvodno obrazložitev. 
Prosim! 

Erika Peterca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z današnjo razpravo zaključujemo večmesečno javno razpravo o dokumentu — 
Stališča, sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR 
Sloveniji, ki vsebuje naša hotenja in usmeritve in poglavitne rešitve za us- 
tvarjanje takih pogojev v naši družbi, da bo odprta perspektiva in postopno 
zajamčena pravica slehernemu občanu oziroma družini, da razpolaga s sta- 
novanjem, ki ustreza njihovim potrebam in možnostim, bodisi v družbeni ali 
v zasebni lastnini. 

S sprejetjem teh stališč, sklepov in priporočil dejansko pristopamo k ob- 
likovanju odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, ki ima osnovo 
v dokumentih kongresov Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov 
Slovenije ter Zveze sindikatov Jugoslavije in Zveze sindikatov Slovenije ter 
dokumentih organov družbenopolitičnih organizacij, predvsem pa naj bi z 
nadaljnjo aktivnostjo na tem področju uresničili tisto določilo ustave SR Slo- 
venije, ki določa, da si delovni ljudje in občani s svojimi sredstvi ter z zdru- 
ževanjem svojega dela in sredstev, z delom in sredstvi drugih v samoupravnih 
interesnih skupnosti, organizacij združenega dela, krajevnih skupnostih ter 
družbenopolitičnih skupnostih ustvarjajo na temeljih vzajemnosti in solidar- 
nosti možnosti, da si zagotovijo primerno stanovanje, v katerem je njim in čla- 
nom njihovih družin omogočeno zdravo, varno in kulturno življenje. 

Izvršni svet je ob pripravi predloga stališč, sklepov in priporočil proučil 
vse pripombe, predloge in stališča, ki so se izoblikovala v javni razpravi ob 
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osnutku stališč, sklepov in priporočil in jih pri pripravi predloga upošteval v 
celoti. 

V naši republiki se pričenja preobrazba odnosov na tem področju na mno- 
go boljši materialni osnovi, kot v preteklosti, saj so prizadevanja delovnih 
ljudi in občanov predvsem po tretji seji konference Zveze komunistov Slovenije 
in akcije, ki sta jih vodila Zveza komunistov Slovenije in Zveza sindikatov Slo- 
venije od leta 1973, zmanjševali stanovanjski primanjkljaj ter zagotovili 
boljše stanovanjske pogoje 83 381 družinam, ki so se v teh letih vselile v 
nova stanovanja. 

V SR Sloveniji je danes 576 252 stanovanj od tega je 189 147 družbenih 
stanovanj in 387 105 zasebnih. Povprečna velikost stanovanja je ne glede na 
lastništvo 60,1 m2, povprečno odpade na eno stanovanje 3,15 stanovalcev. Na 
enega stanovalca odpade 19,1 m2 stanovanjske površine, kar je mnogo več kot 
povprečje v SFR Jugoslaviji. Znotraj teh ugodnih podatkov se skrivajo velike 
razlike, kajti mnogo družin, med njimi veliko mladih družin, še nima stanovanja 
ali stanuje v neprimernih stanovanjskih razmerah, veliko pa je pri nas družin, 
ki zasedajo nadpovprečno velika in udobna stanovanja, so pa tudi take družine, 
ki razpolagajo z dvema ali več stanovanji. Praviloma je velikost stanovanja in 
povprečna površina na stanovalca skromnejša v družbenem sektorju, čeprav 
obstajajo velike razlike tudi znotraj posameznega sektorja lastništva, to je, da 
ima velik del občanov in njihovih družin slabo razrešeno stanovanjsko vpra- 
šanje v delu družbenega stanovanjskega sklada, kot tudi v delu dotrajanih 
stanovanjskih hiš v zasebni lasti, kar velja predvsem za stara mestna jedra in 
za starejše kmečke hiše. Ugotovitev velja tudi za mnoge družine, ki imajo 
dobro ali nadpovprečno rešeno stanovanjsko vprašanje, to je, da stanujejo v ve- 
likih in udobnih stanovanjih in v razkošnih stanovanjskih soseskah, tako v 
družbenih stanovanjih kot tudi v stanovanjih ali v stanovanjskih hišah, ki so 
jih sami kupili ali zgradili. 

V preteklosti se je marsikaj dogajalo. V boljši položaj so prihajali enkrat 
lastniki stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, drugič imetniki stanovanjske pra- 
vice na družbenih stanovanjih. Tega nihanja od ene skrajnosti do druge dosedaj 
ni uspelo omiliti. S sedanjo usmeritvijo je potrebno postopoma zagotoviti, da ne 
bo niti lastništvo stanovanja ali stanovanjske hiše niti stanovanjska pravica 
na družbenem stanovanju občanov in njegovi družini prinašala posebnih privi- 
legijev. Čim hitreje je potrebno odpraviti privilegij, ki ga imajo danes vsi tisti, 
ki primerno stanujejo, nasproti tistim, ki stanovanja še nimajo. 

Stališča, ki naj bi jih danes sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije, v celoti 
podpirajo usmeritev, da postane stanovanje ekonomska dobrina. Ob tem se naj 
uveljavi tudi socialna politika, temelječa na načelih socialistične solidarnosti in 
na vseh tistih pridobitvah naše revolucije, ki so bile na tem področju že dosežene 
glede varstva borcev in določenih socialnih kategorij ter pri skrbi za mlade 
družine. Kot element take socialne politike je predvsem še vedno prevladujoča 
gradnja družbenih stanovanj, prav tako pa tudi kriteriji za pridobitev sta- 
novanja, gradnja solidarnostnih stanovanj in subvencioniranje stanarin. 

S prehodom na ekonomske stanarine, z uvajanjem lastne udeležbe za pri- 
dobitev pravice uporabe na družbenem stanovanju in s povečanim varčevanjem 
za stanovanje prehaja skrb za stanovanje, tako za vzdrževanje kot tudi za pri- 
dobitev stanovanja na delavca in občana, ob tem pa se izgrajuje tak sistem 
vzajemnosti in solidarnosti, da bo dana perspektiva za hitrejše razreševanje 
stanovanjskih vprašanj tako tistim, ki že stanujejo v družbenem stanovanju ali 
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pričakujejo družbeno stanovanje, kot tudi tistim, ki bodo kupili stanovanje ali 
obnovili oziroma dogradili stanovanjsko hišo. Pri tem morata imeti prednost 
nakup stanovanj v družbeni gradnji in zadružna gradnja. Zavzemamo se za 
premiranje stanovanjskega varčevanja, ki naj pospeši stanovanjsko varčevanje. 
Prav tako naj bi z davčno politiko omogočili večje davčne olajšave tistim, ki 
vlagajo lastna sredstva v stanovanje. 

Sedanje razmere na področju stanovanjskega gospodarstva tega še ne omo- 
gočajo. Zato bo na osnovi sprejetih stališč, sklepov in priporočil in zakonov 
s tega področja, ki naj bi jih sprejeli naslednje leto, ter na osnovi nekaterih 
že sprejetih družbenih dogovorov s tega področja potrebna vsestranska in učin- 
kovita družbena akcija. Taka akcija mora doseči sleherno temeljno in drugo 
organizacijo združenega dela, krajevno skupnost, Samoupravne stanovanjske 
skupnosti in druge interesne skupnosti, ki so neposredno vezane na stanovanj- 
sko področje ter sleherno občino. 

Odnose v stanovanjskem gospodarstvu moramo zasnovati tako, da bodo 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in skupnostih ob 
odločanju o celovitem dohodku odločali tudi o združevanju sredstev za razreše- 
vanje stanovanjskih vprašanj ter skupaj s stanovalci tudi o gospodarjenju z 
družbenim stanovanjskim skladom. 

V predloženih stališčih, sklepih in priporočilih je zato dan velik poudarek 
uveljavitvi načel družbenega planiranja pri izdelavi teh načel na področju sta- 
novanjskega gospodarstva, pri gospodarjenju s stanovanjskim skladom kot tudi 
pri graditvi stanovanj ter pri pridobivanju stanovanj. 

Za bodočo stanovanjsko gradnjo je v veliki meri odvisno, kako bo ob uva- 
janju večjega, lastnega deleža bodočih stanovalcev vzpostavljen sistem solidar- 
nosti in vzajemnosti ter kako bo vključen v krog stanovanjskih sredstev, poleg 
lastnih sredstev občanov, del skladov skupne porabe ter bančna sredstva, sred- 
stva iz dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega dela in skupnosti. 
Celoten splet odnosov na področju združevanja sredstev, tako glede višine sred- 
stev kot glede kriterijev in meril za njihovo uporabo, bodo delovni ljudje in 
občani urejali s samoupravnimi sporazumi, medtem ko bodo v zakonu določena 
samo načela za določanje višine sredstev za stanovanjsko gospodarstvo. Zaradi 
kompleksnosti stanovanjske gradnje in izgradnje celovitih sosesk je nujno za- 
gotoviti, da bodo zainteresirani subjekti nastopali skupno, organizirani 
v samoupravni stanovanjski skupnosti ali v enoti samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in da bo prevladovala družbeno usmerjena stano- 
vanjska gradnja. Ob tem bo potrebno določiti tudi bodočega investitorja 
stanovanjske gradnje, ki je lahko le samoupravno organiziran subjekt. Razprave 
o tem, ali naj bo to samoupravna stanovanjska skupnost oziroma analogno temu 
enota samoupravne stanovanjske skupnosti in v nekaterih primerih tudi nepo- 
sredno organizacije združenega dela, ki pridobivajo stanovanja za svoje delavce, 
oziroma hišni sveti, kadar gre za revitalizacijo in obnovo stanovanjskih hiš, še 
niso zaključene. Bolj odločno pa je v stališčih, sklepih in priporočilih oprede- 
ljena bodoča organizacija izvajalcev del pri gradnji stanovanj in gradnji naselij. 
Zavzemamo se za učinkovito dohodkovno povezovanje vseh izvajalskih organi- 
zacij združenega dela in zaradi doseganja hitrejše in racionalnejše stanovanjske 
gradnje tudi za povezovanje v plansko-poslovne skupnosti. V te skupnosti naj 
bi se povezale tudi interesne skupnosti, stanovanjske zadruge, banke in druge 
oblike združenega dela, ki lahko s svojim sodelovanjem bistveno vplivajo na 
celotni proces graditve stanovanj in naselij. Vzporedno je potrebno zagotavljati 
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pogoje za racionalizacijo stanovanjske graditve in za relativno znižanje cene 
stanovanj. Med temi pogoji ima pomembno mesto smotrno urbanistično ure- 
janje, načrtno in pravočasno pridobivanje in urejanje ter komunalno oprem- 
ljanje stavbnih zemljišč in ustrezna organiziranost projektantov gradbenih in 
drugih izvajalcev ter proizvajalcev gradbenih in drugih materialov, izdelkov ter 
njihovo povezovanje. Pobuda Gospodarske zbornice Slovenije, da bi delovno, 
proizvodno in poslovno soodvisne organizacije združenega dela ustanovile plan- 
sko-poslovno skupnost Slovenije za usklajevanje razvoja proizvodnih in storitve- 
nih zmogljivosti, za poenotenje standardov in normativov gradbenih materialov 
in opreme, posodobitev in poenotenje tehnoloških postopkov ter tipizacijo grad- 
bene mehanizacije, je v skladu z našimi skupnimi prizadevanji za hitrejšo indu- 
strializacijo in racionalizacijo stanovanjske graditve, zato jo kaže podpreti. Pri 
tem je potrebno zagotoviti, da ne bo ustvarjen monopolen položaj izvajalcev in 
proizvajalcev in da ne bo prevladal njihov vpliv na urbanizem, opremljenost 
stanovanj in naselij, na arhitekturo, funkcionalnost in tehnologijo stanovanj. 

Za uresničitev sklepov, stališč in priporočil za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu je odločilnega 
pomena povečana akcija vseh družbenopolitičnih dejavnikov za dograjevanje 
samoupravne stanovanjske skupnosti, enot samoupravne stanovanjske skupnosti 
in predvsem vzpostavitev hišne samouprave v vseh stanovanjskih hišah v druž- 
beni lastnini. Pravica in dolžnost stanovalcev, da bi prevzeli odgovornost za 
vzdrževanje in upravljanje s stanovanjsko hišo, v kateri stanujejo, in da so 
skupaj z drugimi stanovalci in delavci v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela odgovorni tudi za gospodarjenje in upravljanje s celotnim druž- 
benim stanovanjskim skladom v samoupravni stanovanjski skupnosti, se še ni 
mogla uresničiti. Za to obstajata predvsem dve bistveni oviri, in sicer še vedno 
prenizka materialna osnova zaradi prenizkih stanarin in neustrezen položaj 
hišnih svetov, ki niso postavljeni v položaj, da bi lahko popolnoma odgovorno 
prevzeli naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem s stanovanjsko hišo. 
Naša prizadevanja so usmerjena k postopnemu prehodu na ekonomske stanarine, 
v katerih naj dobi ustrezno, z zakonom določeno mesto amortizacija ter vzpo- 
redno s tem načelo, da bosta zbor stanovalcev in hišni svet pridobila tiste pravne 
pravice, ki jim bodo dajale možnosti, da bodo neposredno prevzemali določene 
naloge pri upravljanju in gospodarjenju s stanovanjsko hišo. 

Nadalje je potrebno poudariti, da je v SR Sloveniji odločno začrtana pot 
samoupravnega sporazumevanja pri oblikovanju stanarin in pri postopnem pre- 
hodu na ekonomske stanarine. Subjekti sporazumevanja so delavci v temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter stanovalci 
v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini. Samoupravno sporazumevanje o sta- 
narinah poteka vzporedno s pripravami nove zakonodaje, obstoječi zakoni in 
odloki pa niso ovira za samoupravno pot urejanja zadev, ki so bile do sedaj 
urejevane z odloki občinskih skupščin. 

Naloge, ki jih moramo opraviti v SR Sloveniji po sprejetju stališč, sklepov 
in priporočil, so natančno določene. Prav tako so določeni tudi nosilci posa- 
meznih nalog. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na osnovi sprejetih sta- 
lišč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije sprejel akcijski program za 
izvedbo vseh tistih nalog, ki jih lahko opravi v svoji pristojnosti. Prav tako se 
bo zavzemal za uresničitev nekaterih sklepov, ki sodijo v pristojnost zveze, kot 
na primer davčna in investicijska politika. V letu 1980 bo predložil Skupščini 
SR Slovenije zakonske osnutke oziroma predloge zakonov s področja stanovanj- 
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skega gospodarstva, za področje prostorskega urejanja in načrtovanja naselij, 
za področje stavbno-zeraljiškega, komunalnega gospodarstva, davčne politike in 
investicijske izgradnje. Prav tako si bo prizadeval, da bodo opravljene naloge 
na področju priprave in sprejemanja planov za naslednje srednjeročno obdobje 
ter da bodo v občinah hitreje in bolj uspešno uresničevali preobrazbo samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodar- 
stva. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Predlog stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji so obrav- 
navali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor 
za družbenoekonomske odnose, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je dala poročilo in dodatno poročilo. 

Z dopisom ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih le-ta 
sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Danes ste prejeli stališča Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze Slovenije k predlogu stališč. 

Na klop ste prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in amandmaje zborov Skupščine občine Maribor. 

Ker se do teh amandmajev niso uspela opredeliti pristojna delovna telesa, 
predlagam zboru, da na podlagi 278. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
imenujemo skupino, ki bo skupaj s skupino delegatov Zbora občin proučila te 
amandmaje ter poročala zboru. 

Predlagam, da skupino delegatov sestavljajo: Branko Kozamernik, poro- 
čevalec Odbora za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Anton 
Jelenko, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose in Imre Varju, 
delegat iz Ptuja, 17. okoliš, gospodarsko področje. 

V skupini delegatov sodelujejo tudi predstavniki Izvršnega sveta in pred- 
stavniki Zakonodajno-pravne komisije ter delegati iz 16. okoliša, kolikor so 
zainteresirani za sodelovanje. 

Kdor je prosim za predlog tako oblikovane komisije, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupina delegatov v predlaganem sestavu soglasno iz- 
voljena. 

Pričenjam razpravo. Mislim, da bi dali najprej besedo povabljenim gostom. 
Besedo ima tovarišica Nada Bule, predstavnica Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije. 

Nada Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Uresni- 
čevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov je zaradi narave, ki ga 
ima razreševanje stanovanjskih potreb za slehernega delavca, in glede na to, 
da je reševanje teh potreb bistvena sestavina življenjskega standarda, pa tudi 
element produktivnosti dela, pomembno tudi za Zvezo sindikatov Slovenije. 

Na 9. kongresu smo temeljnim vprašanjem uresničevanja teh odnosov na- 
menili posebno pozornost in sprejeli tudi usmeritve za delovanje organov in 
organizacij Zveze sindikatov. Da bi te naloge lahko čimprej uresničevali, smo 
na regijskih posvetih že v januarju in marcu letos dali poudarek in spodbudili 
razpravo o vseh tistih vprašanjih, za katera smo menili, da smo sindikati kot 
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najbolj množična družbenopolitična organizacija še posebej zainteresirani, pa 
tudi odgovorni. Posveti so dali mnogo pobud za to, da smo lahko izoblikovali 
akcijski program za svojo lastno aktivnost, tako ob razpravi o skupščinskem 
dokumentu kot tudi o svojih nalogah, ki jih moramo uresničevati na tem pod- 
ročju. 

Javna razprava v posameznih občinah, v katero smo se vključili v občinskih 
koordinacijskih odborih, ki so bili organizirani pri občinskih konferencah Socia- 
listične zveze, je dala vrsto konkretnih pripomb in predlogov k osnutku skup- 
ščinskega dokumenta. Le-te smo posredovali predlagatelju, ki so bile v veliki 
meri tudi upoštevane v besedilu predloga. 

Ocena javne razprave je pokazala, da so občinski sveti Zveze sindikatov 
v večini občin sprejeli lastne programe aktivnosti, da so razprave potekale na 
sejah njihovih predsedstev, pa tudi v komisijah, svetih in odborih občinskih 
svetov, v precejšnjem številu pa tudi v organizacijah združenega dela. V neka- 
terih občinah so občinski sveti organizirali tudi problemske konference, ki so 
bile v mnogih primerih organizirane prav v organizacijah združenega dela. 

O tem so razpravljale seveda tudi delegacije za samoupravne stanovanjske 
skupnosti in za zbore občinskih skupščin. Razprava je potrdila temeljne vse- 
binske usmeritve akcijskega programa Zveze sindikatov Slovenije, ki pomenijo 
tudi potrditev skupščinskih stališč za delovanje na ravni organov in organizacij 
Zveze sindikatov. V razpravi je bila potrjena primernost odločitve o dvofaznem 
postopku, pri čemer je prišlo vendarle do izraza mnenje, da je bil rok za raz- 
pravo v jesenskem delu morda nekoliko kratek, kar se je odrazilo tudi v kasnejši 
razpravi in v oblikovanju amandmajev, ki so vam bili posredovani. 

V javni razpravi so bila izpostavljena nekatera vprašanja, za katera sindi- 
kati menimo, da so v predlogu skupščinskega dokumenta nekoliko šibko opre- 
deljena in ki jih bo potrebno zato v nadaljnjem dograjevanju, zlasti pri zakono- 
dajnem delu na tem področju podrobno proučiti in upoštevati. 

Na podlagi ocen in ugotovitev iz javne razprave je Predsedstvo Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov na včerajšnji seji sprejelo stališča in sklepe za 
delovanje organov in organizacij Zveze sindikatov pri uresničevanju samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Predsedstvo Republiškega sveta podpira stališča, sklepe in priporočila Skup- 
ščine SR Slovenije za uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu, vključno s predlaganimi amandmaji. 

V svojih stališčih Predsedstvo izhaja iz tega, da je potrebno zagotoviti od- 
ločujoč vpliv delavcev v vseh oblikah samoupravnega odločanja. Zato bodo 
sindikati terjali, da se v organizacijah združenega dela in v vseh samoupravnih 
skupnostih dosledno uveljavljajo takšne rešitve, ki bodo zagotovile uresničeva- 
nje skupščinskih stališč in tudi odločujoč vpliv delavcev na tem področju. 

Podpiramo stališča, da je vsakdo dolžan skrbeti za reševanje svojega stano- 
vanjskega vprašanja v skladu s svojimi možnostmi ter da se ob tem tudi sam 
angažira za uveljavitev in pridobitev svoje stanovanjske pravice. Dodeljevanje 
stanovanj in stanovanjskih posojil mora potekati izključno na osnovi sprejetih 
meril, torej samoupravno sprejetih meril in osnov, ki jih bodo sprejeli delavci 
v temeljnih organizaijah združenega dela. Celoten sklop planiranja stanovanj- 
skih potreb in po našem mnenju temeljni pogoj in sestavni del celovitega pla- 
niranja v vseh organizacijah združenega dela, na kar moramo še posebej opo- 
zoriti, da bi resnično dosegli to, da bodo delavci odločali tudi o potrebah, ki jih 
imajo na stanovanjskem področju. 
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Vemo, da je bilo to planiranje v preteklosti precej zanemarjeno in da je 
zato potrebna zlasti pri pripravi srednjeročnega plana večja budnost in tudi 
večja aktivnost. . 

Zavzemamo se za družbeno usmerjanje stanovanjske gradnje. Ob tem na- 
glašamo potrebo po tem, da se družbena gradnja odvija v večjem obsegu kot 
zasebna, kar mora spodbuditi tudi bodoči sistem kreditiranja te gradnje. Ta naj 
bi bil zasnovan tako, da bo spodbudil večja vlaganja zasebnih sredstev, sicer 
vseh kategorij varčevalcev, zavzemali pa se bomo za to, da bodo za kreditiranje 
nakupa etažnih stanovanj veljali ugodnejši pogoji kot za individualno gradnjo. 

Glede na vlogo stanovanjskega sklada pri zagotavljanju socialne varnosti, 
mobilnosti delavcev, vodenja celovite politike zaposlovanja je naš cilj, da gra- 
dimo dobra stanovanja, ki bodo primerna za delavce, ne pa zasebna lastnina. 
Individualna stanovanjska gradnja naj se razvija tam, kjer so za to podani 
objektivni pogoji, zlasti pa lastnina nad stanovanjem nikakor ne sme biti vir 
pridobitništva. 

Samoupravno združevanje sredstev za stanovanjsko gradnjo, ki bo v bodoče 
potekalo iz čistega dohodka, mora postati izključno stvar odločitev delavcev, po- 
tekati pa mora po programih in ob samoupravno dogovorjenih pogojih združe- 
vanja in vračanja sredstev. Nikakor ne bi smeli dovoliti, da bi združevanje sred- 
stev v okviru samoupravnih stanovanjskih skupnosti povzročilo oblikovanje 
preživelih oblik stanovanjskih skladov in odtujevanje sredstev oziroma vpliva 
in odločanja tistih, ki so jih ustvarili. 

Končni cilj združevanja mora biti večja učinkovitost, racionalna in namen- 
ska poraba sredstev, ki bo zagotovila, da prehod na nov sistem financiranja ne 
bo povzročil zastojev v stanovanjski gradnji in povečanja stanovanjskega pri- 
manjkljaja. Zato je potrebno v tem okviru, po načelu vzajemnosti, zagotoviti 
tudi sredstva za najnujnejše potrebe v tistih organizacijah združenega dela, ki 
same začasno, bodisi zato, ker poslujejo z izgubo ali na meji rentabilnosti, 
skratka, ki ne ustvarjajo dovolj čistega dohodka, ne bi mogle pokriti oziroma 
ustvariti dovolj lastnih sredstev za te namene. 

Prav tako je treba zagotoviti stalen vir sredstev za reševanje stanovanjskih 
potreb delavcev in občanov z nizkimi dohodki, to je z nizkim dohodkom na 
člana družine. Uresničevanje načela solidarnosti v zvezi s pridobivanjem in 
uporabo stanovanj mora zagotoviti socialno varnost tistih kategorij občanov, za 
katere smo se dogovorili v skupščinskih stališčih. 

Samoupravno dogovorjena cena stanovanj mora postati podlaga za dolgo- 
ročnejše usmeritve in za brezpogojno dohodkovno povezovanje posameznih 
gospodarskih panog, ki sodelujejo v stanovanjski gradnji, in mora odpraviti tudi 
vse ostanke monopolnega položaja organizacij združenega dela na področju grad- 
nje stanovanj, urbanistične, zemljiške, pa tudi komunalne dejavnosti. Zato me- 
nimo, da je nujno, da udeleženci v stanovanjski in komunalni dejavnosti pre- 
verijo uresničevanje določil vseh samoupravnih sporazumov o oblikovanju cen 
stanovanj, ki so jih sprejeli. Ob tem se zavzemamo tudi za dosledno uresniče- 
vanje vseh tistih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki veljajo 
na področju stanovanjskega gospodarstva. Zato postavljamo tudi vprašanje za- 
ostritve odgovornosti podpisnikov za njihovo izvajanje. 

Glede na tesno povezanost stanovanjskega in komunalnega gospodarstva 
menimo, da je potrebno zagotoviti tudi hkratno pripravo oziroma obravnavo 
zakonodaje z obeh področij. V tem okviru menimo, da je potrebno sistemsko 
razrešiti tudi zajemanje in usmerjanje zemljiške rente, pa tudi mestne rente, 
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ki si jo sedaj neupravičeno prisvajajo zasebni lastniki gradbenih zemljišč oziro- 
ma organizacije združenega dela, ki upravljajo s temi zemljišči. 

V zvezi z navedenimi stališči je Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov sprejelo tudi sklepe za uresničitev stališč v okviru organov in organi- 
zacij Zveze sindikatov na vseh ravneh organiziranosti. Prav tako se bo v ures- 
ničevanje teh nalog še posebej vključil Svet za stanovanjska in komunalna 
vprašanja, ki deluje pri Republiškem svetu, prav tako pa tudi Republiški sindi- 

at delavcev gradbeništva, ki ima nalogo, da pospeši predvsem dohodkovno po- 
vezovanje na področju gradbeništva. 

Predsedstvo Republiškega sveta bo sproti ocenjevalo uresničevanje stališč 
in sklepov in tudi usmerjalo delo organov Zveze sindikatov na tem področju. 
V ta namen bo sprejelo tudi akcijski program delovanja Zveze sindikatov, kjer 
bo opredelilo naloge in nosilce, pa tudi roke za uresničevanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v naslednjem letu. 

Stališča in sklepi Predsedstva Republiškega sveta bodo podlaga za delo- 
vanje organov in organizacij Zveze sindikatov na vseh ravneh pri dajanju 
pobud, pri oblikovanju in sprejemanju nove zakonodaje na tem področju. 

.T.0 "'f .T k-ratkem vse, pomeni pa hkrati tudi kratek povzetek včerajšnjih stališč, ki jih je sprejelo Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slo- 
venije. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Lojze Capu- 
der, predstavnik Gospodarske zbornice Socialistične republike Slovenije! 

Lojze Capuder: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati [Razprava o predlogu stališč, sklepov in priporočil Skupščine Socialistične 
republike Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu v naši republiki je zajela velik del orga- 
nizacij združenega dela in naletela na izredno velik odziv in zanimanje. V tem 
dokumentu vidijo delavci velik korak v smeri še hitrejšega razreševanja stano- 
vanjskega vprašanja, ki nesporno spada v okvire razvojnih usmeritev sloven- 
skega gospodarstva kot ena izmed njegovih najpomembnejših sestavin, ne le 
v naslednjem srednjeročnem ampak tudi v dolgoročnem razvojnem obdobju. 

Nesporno je, da so bili v preteklem, posebej pa v tekočem srednjeročnem 
obdobju pri graditvi stanovanj doseženi izjemni rezultati. Poleg tega, da je bil 
bolj ali manj uspešno izgrajevan nov sistem samoupravnega stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva, bo v teh 10 letih dograjenih več kot 132 tisoč novih 
stanovanj; predvidoma samo v tem srednjeročnem obdobju več kot 72 tisoč 
čeprav je bilo načrtovanih 65 tisoč. To je med drugim tudi dokaz, da je dovolj 
gradbenih in drugih zmogljivosti za uresničevanje planiranih ciljev tudi v bo- 
doče. 

Predlog skupščinskih stališč, sklepov in priporočil je bil ves čas v središču 
pozornosti v ustreznih organih Gospodarske zbornice Slovenije. Posebna pozor- 
nost je bila posvečena tistim nalogam Zbornice, ki izhajajo iz predlaganih sta- 
lišč, sklepov in priporočil, kakor tudi tistim, ki izhajajo iz družbenega dogovora 
o racionalizaciji stanovanjske graditve v Socialistični republiki Sloveniji, kate- 
rega podpisnik je tudi Gospodarska zbornica. Te, za nadaljnji razvoj samo- 
upravnega in komunalnega gospodarstva tako pomembne dokumente v Gospo- 
darski zbornici v celoti podpiramo v sedaj dokončno izoblikovani vsebini. 
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Imeli smo nekatere predloge za dopolnitve, ki smo jih predložili v obliki 
amandmajev. Zadevajo pa predvsem priporočilo Gospodarski zbornici Slovenije 
glede na naloge in delitev dela znotraj zborničnega sistema. Predlagali smo, 
da priporočila, ki se nanašajo na Gospodarsko zbornico, posebej zajemajo tudi 
občinske oziroma medobčinske gospodarske zbornice ter nekatera splošna zdru- 
ženja, skladno z določili zakona o združevanju organizacij združenega dela v 
splošna združenja in gospodarske zbornice. Iz teh določil izhaja ena izmed naj- 
pomembnejših nalog občinskih in medobčinskih zbornic, samoupravno urejanje 
odnosov in usklajevanje razvoja na področju stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva. Poleg tega pa so se predlogi o dopolnitvah nanašali tudi na bolj 
jasno opredelitev nalog skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje na tem področju, pri oblikovanju katerih naj bi Zbornica 
tudi aktivno sodelovala. 

Ta naloga, poleg drugih, izhaja tudi iz družbenega dogovora o racionalizaciji 
stanovanjske graditve v naši republiki, ki je bil podpisan 20. julija letos. Z na- 
menom, da bi Zbornica, kot eden od podpisnikov tega dokumenta čimbolj učin- 
kovito uresničevala iz njega izhajajoče naloge, je bil v njenem okviru že junija 
letos ustanovljen poseben odbor za pospeševanje racionalizacije stanovanjske 
graditve. Ena najpomembnejših nalog tega odbora, ki ima podrobno izdelan 
delovni načrt in akcijski program, so tudi aktivnosti v zvezi s pripravami za 
oblikovanje razvojno-planske skupnosti za gradbeništvo, ki bi bila usmerjena 
predvsem k racionalizaciji stanovanjske graditve. 

Z družbenim dogovorom o racionalizaciji stanovanjske graditve je med 
drugim zbornici naloženo, da aktivno sodeluje pri ustanavljanju take skupnosti, 
katere poglavitni cilj naj bi bil spodbujanje industrializacije stanovanjske gra- 
ditve, s tem pa tudi hitrejše, relativno cenejše in bolj pogostne graditve sta- 
novanj. 

V zvezi z ustanavljanjem teh skupnosti so se v razpravi, ki traja že dalj 
časa, pojavile nekatere dileme. To je tudi razumljivo, saj gre za obliko pove- 
zovanja organizacij združenega dela na tem področju, s kakršno v praksi še 
nimamo veliko izkušenj. Razmišljanja o nalogah teh skupnosti so se prepletala 
s stališči, ki so se zavzemala za to, da se v to skupnost povezujejo le udeleženci 
celotnega procesa načrtovanja in graditve stanovanj, na podlagi občinskih in 
republiškega plana stanovanjske graditve, ter s stališči, po katerih naj bi skup- 
nost za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje zajela vse visoke gradnje,, 
gradbeništvo ali širše, celotno graditeljstvo. 

Po družbenem dogovoru o racionalizaciji stanovanjske graditve je predvi- 
dena ustanovitev razvoj no-planske skupnosti za gradbeništvo. Na seji Izvršilnega 
odbora Gospodarske zbornice, kjer smo razpravljali o predlogu stališč, sklepov 
in priporočil Skupščine, je prevladalo mnenje, da so večje možnosti za uspeh, če 
se ta skupnost na začetku svojega delovanja osredotoči predvsem na konkretne 
programe racionalizacije stanovanjske graditve oziroma na konkreten program 
izgradnje 100 tisoč ali več stanovanj, z vsemi spremljajočimi in infrastrukturni- 
mi objekti v obdobju 10 let oziroma v dveh srednjeročnih planskih obdobjih, 
do leta 1990. 

V smislu takih opredelitev je Izvršilni odbor Zbornice tudi sprejel osnove 
za izdelavo programskih izhodišč in samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
te skupnosti, ki naj bi ga pripravil iniciativni odbor, sestavljen iz zainteresiranih 
organizacij združenega dela in interesnih skupnosti, ki se pri načrtovanju in 
graditvi stanovanj med seboj proizvodno, delovno in poslovno povezujejo. Na 
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teh osnovah naj bi udeleženci skupnosti izoblikovali njeno dolgoročno program- 
sko usmeritev ter opredelili tiste naloge, ki so ključnega pomena za hitro, ceneno, 
učinkovito stanovanjsko graditev ter opredelili, katere svoje dejavnosti bodo 
usklajevali s samoupravnim sporazumom o skupnih temeljih plana, da bi ustva- 
rili ugodnejše pogoje za pridobivanje dohodka, hkrati pa zagotovili izvajanje 
programov racionalizacije stanovanjske graditve. 

Ena poglavitnih nalog te skupnosti bo gotovo usklajevanje proizvodnih in 
storitvenih zmogljivosti, to je usklajevanje materialne bilance in zagotavljanje 
potrebnih količin materialov, izdelkov, polizdelkov in storitev za planirano gra- 
ditev stanovanj na osnovi srednjeročnih in dolgoročnih usklađenih planov. 

V tem okviru je še posebej pomembna naloga, ki zadeva razvijanje in 
uveljavljanje standardizacije in tipizacije gradbenih elementov ter izdelkov, ki 
se vgrajujejo v stanovanjske in tudi druge objekte, da bi na ta način omogočili 
večjo stopnjo specializacije, delitve dela, velikoserijsko proizvodnjo ter ustvarili 
pogoje za industrializacijo gradnje. V okviru skupnosti bi se udeleženci dogo- 
varjali tudi o posodobitvi in poenotenju tehnoloških postopkov, tipizaciji grad- 
bene opreme in mehanizacije ter drugih skupnih zadevah, kar vse bo prispe- 
valo k racionalnejši graditvi stanovanj. Tako osnovana skupnost je vsekakor 
odprt sistem, v katerega se razen organizacij združenega dela lahko vključujejo 
tudi samoupravne interesne skupnosti, stanovanjske zadruge, temeljne banke 
in drugi. Predvidevamo, da se bodo v začetni fazi v skupnost vključevale pred- 
vsem organizacije združenega dela s področja projekti ve, izvajalci gradbenih, 
instalacijskih in zaključnih del, organizacije združenega dela, ki opravljajo raz- 
vojno-raziskovalno delo, tiste, ki pridobivajo in komunalno urejajo zazidalna 
zemljišča, proizvajalci gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov, proizva- 
jalci gradbene mehanizacije, opreme ter poslovne banke, ki se neposredno vklju- 
čujejo v proces investicijske izgradnje. Pričakujemo, da se bo takoj na začetku 
v skupnost vključila tudi Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Ni treba posebej poudarjati, da bodo morali biti cilji, naloge in obveznosti 
članic te skupnosti dogovorjeni s samoupravnim sporazumom o skupnih temeljih 
plana in usklađeni z družbenimi plani SR Slovenije. Skupnost naj bi bila udele- 
ženec dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Ko razpravljamo o skupnostih združenega dela za plansko-poslovno sode- 
lovanje, imamo pred očmi nujnost in potrebo, da pri opredelitvi njihove de- 
javnosti izključimo vsako možnost, da bi se v teh oblikah povezovanja zdru- 
ženega dela pojavile monopolne oblike ali pa da bi skupnosti za plansko poslovno 
sodelovanje v okviru občin ali regij, če bi se ustanavljale, postale sredstvo vse 
večjega zapiranja v občinske in regijske meje, kar bi bilo v popolnem nasprotju 
z uresničevanjem ciljev ter racionalizacijo stanovanjske graditve. 

Ustanavljanje skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in poslovno 
sodelovanje je seveda samo ena izmed zborničnih nalog, ki izhajajo iz priporočil 
Skupščine SR Slovenije in družbenega dogovora o racionalizaciji stanovanjske 
graditve in ki kot vrsta drugih ne zadevajo samo Zbornico, čeprav je ta nepo- 
sredni nosilec aktivnosti pri njenem izvajanju. Nič manj pomembne, kot je ta, 
so še druge obsežne in odgovorne naloge, med katere spadajo v prvi vrsti 
usklađeno dolgoročno planiranje, programiranje racionalizacijskih ukrepov in 
načrtovanje, izvajanje in spremljanje nalog, ki izhajajo iz družbenega dogovora 
o racionalizaciji stanovanjske graditve, za kar bo moral v prvi vrsti skrbeti 
odbor udeležencev tega družbenega dogovora, ki bo konstituiran v teh dneh. 
Poleg tega družbenega dogovora bomo s sprejetjem stališč, sklepov in priporočil 
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Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji dobili čvrsto osnovo za 
našo nadaljnjo aktivnost, ki jo bomo tudi v Gospodarski zbornici Slovenije raz- 
vili v še večjem obsegu, na konkretnih programih, saj so kljub nekaterim 
odprtim vprašanjem, na katere bomo prav gotovo dobili odgovor v nadaljnjih 
razpravah o novem zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, dovolj jasno po- 
stavljeni naši skupni cilji. Rezultati tako zasnovanih skupnih naporov se bodo 
prav gotovo kmalu izplačali. Ko so planerji pripravljali srednjeročni plan gra- 
ditve 65 000 stanovanj za tekoče srednjeročno obdobje, so izračunali, da bi z 
doslednim izvajanjem predvidenih racionalizacijskih ukrepov z istimi sredstvi 
lahko zgradili 15 000 stanovanj več. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Bojan Buto- 
len, predstavnik Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije. 

Bojan Butolen: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Aktivnosti na področju stanovanjske problematike že nekaj let predstav- 
ljajo eno temeljnih programskih nalog Zveze socialistične mladine, saj je prav 
nerešeno stanovanjsko vprašanje problem, s katerim se srečuje velik del mladih. 
Glede na to je potekala v osnovnih organizacijah Zveze socialistične mladine in 
v občinskih konferencah, še posebej pa v okviru konferenc mladih delavcev 
dokaj aktivna razprava o osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu v Sloveniji, ki je skoraj povsod spremljala oceno 
stanja v konkretni delovni življenjski sredini. Zaključek tega dela razprave 
predstavlja aprilska tretja seja Republiške konference, kjer smo sprejeli ugo- 
tovitve in stališča Zveze socialistične mladine na področju reševanja stanovanj- 
ske problematike in jih posredovali v ponovno razpravo in dopolnitev osnovnim 
sredinam. 

V dosedanjih razpravah je bila dana podpora osnovni usmeritvi za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu, ki so opredeljeni v predlogu skupščinskega dokumenta, ki je danes pred 
nami. 

Predsedstvo Republiške konference je na seji dne 24. oktobra 1979 ponovno 
obravnavalo navedeno problematiko in ob podpori temeljne usmeritve tudi 
predlagalo določene amandmaje, ki smo jih posredovali na seji Predsedstva 
Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi. Čeprav so predlagani 
amandmaji načelno že upoštevani s strani predlagatelja in v predlogu stališč 
Predsedstva Republiške konference, bi želel v svoji razpravi še konkretno opo- 
zoriti na vsebino in okoliščine, ki so narekovale oblikovanje predlaganih 
amandmajev. 

Prek javne razprave in analize posredovanih samoupravnih aktov, ki ure- 
jujejo področje stanovanjske problematike, smo lahko ugotovili, da so odločujoč 
faktor za pridobitev stanovanja še vedno vrednotenje strokovne izobrazbe, mi- 
nulo delo oziroma stalnost, položaj delovnega mesta itd. Se vedno je prisoten 
marsikje kriterij, da lahko delavec šele po treh letih zaposlitve prvič vloži 
prošnjo za stanovanje in da pri določanju vrstnega reda prosilcev stanovanjske 
in socialne razmere niso vedno prevladujoče. V mnogih temeljnih organizacijah 
združenega dela mladim družinam in mlajšim delavcem niso posvečali dovolj 
pozornosti in so dajali prednost izboljšanju stanovanjskih problemov delavcem, 
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ki stanovanje že imajo. Glede na to smo predlagali, da se določilo o oblikovanju 
kriterijev in meril v okviru predloga stališč Skupščine SR Slovenije smiselno 
dopolni z naslednjim besedilom: Z aktivnostjo vseh družbenopolitičnih dejavni- 
kov je potrebno zagotoviti, da postane v okviru samoupravno dogovorjenih 
kriterijev in meril za reševanje stanovanjskih vprašanj eden izmed osnovnih 
kriterijev tudi vrednotenje delavčeve prisotnosti v ustvarjanju prihodka te- 
meljne organizacije združenega dela oziroma vrednotenje njegovega živega dela. 
Ob tem je potrebno dosledno upoštevati tudi obstoječe stanovanjske in socialne 
probleme prosilca, s čimer bo tudi mlajšim delavcem omogočeno enakopravnej- 
še reševanje stanovanjskega vprašanja. Zavedati se moramo, da je temeljna 
organizacija združenega dela dolžna reševati stanovanjske probleme vseh svojih 
delavcev, vendar morajo imeti prednost tisti delavci, ki še nimajo urejenih 
stanovanjskih razmer oziroma so brez stanovanja. 

Upoštevajoč prizadevanja celotne družbe, da okrepimo produktivnost, 
ustvarjalnost in prizadevnost vsakega posameznika pri opravljanju njegovih 
delovnih nalog, menimo, da takšna usmeritev jasneje opredeljuje osnovne kri- 
terije, ki se morajo v temeljni organizaciji združenega dela upoštevati pri re- 
ševanju stanovanjskih vprašanj delavcev. 

Vsako leto se v SR Sloveniji sklene približno 15 000 zakonskih zvez, pri 
čemer je polovica zakoncev mlajših od 24 let. Po obstoječih podatkih pa samo 
17s mladih družin v petih letih lahko računa, da pride do stanovanja, to je Vs 
vseh mladih zakoncev. To kaže na zelo slabo perspektivo za mlado generacijo 
in na to, da smo do sedaj premalo razmišljali o tem delu delavskega razreda. 
Dejstvo pa seveda je, da je prav stanovanje eden izmed temeljnih pogojev za 
zdrav razvoj družine. 

Danes lahko ugotovimo, da je pri pridobitvi začasnega stanovanja pomemb- 
no vlogo odigral sistem solidarnostne gradnje stanovanj za mlade družine. Sta- 
novanj iz tega sklada je do sedaj dobilo od leta 1973 pa do leta 1978 2370 mladih 
družin. Ta pomoč je sicer začasna, saj družini omogoča bivanje v najemnem 
stanovanju za dobo 5 do 7 let, vendar pa tako premostimo najbolj kritično 
obdobje v oblikovanju ekonomskega položaja družine. V resoluciji 8. kongresa 
Zveze komunistov Slovenije še lahko zasledimo potrditev takšnega sistema, 
predlog stališč pa ga do neke mere izključuje. Razprave v osnovnih organiza- 
cijah Zveze socialistične mladine so nas spodbudile, da glede na zelo veliko 
število nerešenih stanovanjskih vprašanj mladih družin in še vedno premalo 
uveljavljeno upoštevanje zakonskih kriterijev in meril za delitev stanovanj, 
glede na težka finančna bremena, ki peste mlade družine v prvih letih zakona, 
visoke najemnine zaradi neurejenih podnajemniških odnosov, visoke stroške za 
varstvo otrok, ki ga je v mnogih primerih potrebno zagotoviti zunaj varstvenih 
zavodov, kredite itd. in šele začetne korake na področju zagotavljanja sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo iz čistega dohodka predlagamo, da bi za mlade dru- 
žine obdržali dosedanjo obliko začasnega reševanja stanovanjskega vprašanja iz 
solidarnostnih sredstev prek sklada za mlade družine, kar je podprlo tudi Pred- 
sedstvo Republiške konference SZDL in je vsebovano tudi v 3. točki njegovih 
stališč, ki jih imamo danes pred seboj. V javni razpravi je bila podprta usme- 
ritev, da se v večji meri angažirajo lastna sredstva pri reševanju stanovanjskih 
vprašanj. Ko govorimo o lastnih sredstvih za pridobitev družbenega stanovanja, 
moramo opozoriti, da mladi ne želimo nikakršnega privilegiranega položaja. 

Reševanje stanovanjskega problema morajo mlade družine vzeti kot svojo 
prioritetno nalogo, da bi z namenskim varčevanjem ustvarili pogoje za prido- 
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bitev zasebnega ali družbenega stanovanja. Ob tem se odpira vprašanje, ali je 
mlad človek oziroma mlada družina sposobna prispevati lastno udeležbo v celoti. 
Menimo, da večina mladih družin nima te možnosti, še posebej če upoštevamo 
družinske dohodke, velike materialne obremenitve, ustvarjanje osnovnih pogo- 
jev za življenje mlade družine in da s tem sistemom lastno udeležbo šele uva- 
jamo. 

Upoštevajoč te predpostavke bi morala družba odkrivati vse elemente, ki 
bodo lahko zaščitili mlado družino in ji seveda s tem tudi nuditi pomoč pri 
rešitvi njenega stanovanjskega vprašanja. 

Predlagali smo tudi naslednji amandma oziroma konkretizacijo besedila, ki 
se nanaša na lastno udeležbo, vendar ne vztrajamo, da se to podrobneje opredeli. 
Izjeme so družine, ki lastne udeležbe ne bodo mogle plačati pred vselitvijo 
oziroma ob vsaki vselitvi, predvsem tiste z otroki, tiste, ki žive v težkih social- 
nih razmerah in če starost nobenega od zakoncev ne presega 30 let ter če nobe- 
den nima več kot 7 let delovne dobe. Le-ti bi lastno udeležbo lahko prispevali 
v nekaj letih, in to v mesečnih obrokih. Ob tem je potrebno uveljaviti načelo, 
da delavci, predvsem mlajši, pri združevanju dela v temeljni organizaciji začnejo 
varčevati za lastno udeležbo, pri čemer morajo vedeti, kdaj bodo rešili svoje 
stanovanjsko vprašanje. 

Menimo, da je predlagatelj amandma Zveze socialistične mladine Slovenije 
glede razreševanja stanovanjskih vprašanj mladih družin in mladih delavcev 
v dosedanji fazi upošteval. Predlagamo, da ga podpre tudi zbor. 

Zveza socialistične mladine se bo ustrezno vključila v nadaljnje oblikovanje 
in razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu, v oblikovanje samoupravnih sporazumov, zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu in razvijala tudi ostale konkretne aktivnosti na tem področju. 

Tovarišice in tovariši! Ko danes razpravljamo o predlogu stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospo- 
darstva in samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, bi želel spregovoriti 
še o pomembnem programu, ki je v zaključni fazi. Gre za program izgradnje 
dijaških in študentskih domov, za katerega so se namensko združevala sredstva. 
Vendar naj v tem trenutku jasno povem, da se je sedanji sistem združevanja 
sredstev za gradnjo domov za učence in študente izkazal kot zelo ustrezen, saj 
smo od leta 1975 do sedaj zgradili petnajst domov, šest domov je v gradnji, trije 
pa se bodo pričeli graditi še v tem letu. 

Ker bo prvotni program po družbenem dogovoru realiziran že v tem letu 
ali na začetku prihodnjega leta in se bodo sredstva združevala do konca leta 
1980, je bil na Skupščini Izobraževalne skupnosti potrjen dodaten program iz- 
gradnje za leto 1980. Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične 
mladine je že večkrat razpravljalo o izgradnji domov za učence in študente. 
Ugotovili smo, da se je bivalni prostor za učence in študente pri realizaciji pro- 
grama za izgradnjo domov popravil, da pa še kljub temu obstaja veliko po- 
manjkanje domov. Naj kot primer navedem, da razpolagajo študentski domovi 
v Ljubljani z manj kot 4000 ležišči, da je okoli 7500 študentov nameščenih v pri- 
vatnih sobah. Ce procentualno izrazimo te podatke, je stanje naslednje: 28 %> 
študentov prebiva doma, 20'% študentov se v času študija vozi v šolo, 17 °/o 
študentov prebiva v času študija po študentskih domovih, 35 °/o študentov pa 
v času študija prebiva privatno. 

Podoben položaj je tudi v Mariboru. Nezadovoljivo stanje je pri nastanitve- 
nih kapacitetah za učence. Zato je Predsedstvo Republiške konference Zveze 
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Socialistične mladine sprejelo stališče, da je potrebno pripraviti nov program za 
izgradnjo domov za učence in študente in nadaljevati z zbiranjem sredstev tudi 
v naslednjem srednjeročnem obdobju, od leta 1981 do leta 1985. 

Po dosedanjih podatkih, ki jih je zbrala Izobraževalna skupnost Slovenije, 
je potrebno v naslednjem srednjeročnem programu zagotoviti 9000 ležišč za 
učence in 2500 ležišč za študente. Ob tem so upoštevane tudi adaptacije in sana- 
cije obstoječih domov. Domove za učence in študente smo do sedaj opredeljevali 
kot stanovanjski prostor, za katerega delavci namensko združujejo sredstva 
v okviru solidarnosti. Menimo, da bi to moralo ostati tudi v prihodnje, čeprav 
se ponuja tudi drugačna opredelitev, da se dijaški in študentski domovi šte- 
jejo kot materialna osnova usmerjenega izobraževanja. 

Glede na dosežene rezultate v preteklem srednjeročnem obdobju, predvsem 
pa zaradi potreb, se zavzemamo, da se v skladu z opredelitvijo bivalnega pro- 
stora za učence in študente kot stanovanjskega prostora dopolni predlog za 
izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu tako, da se v 19. točki navede, da 
se bodo namensko združena sredstva uporabljala za gradnjo domov za učence 
in študente. Sodimo, da takšna rešitev izhaja tudi iz predloga skupščinskega 
dokumenta, ki se zavzema za nadaljnje zagotavljanje možnosti in razreševanje 
stanovanjskih vprašanj za učence in študente. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Anton 
Kerčmar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 35. okoliš, 
Bežigrad! 

Anton Kerčmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, je na sestanku 5. 11. 1979 k obravnavanem gradivu 
za 26. sejo Zbora občin in za 27. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednje pripombe k predlogu stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji, k predlogu za izdajo 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu in k predlogu za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Skupina delegatov je zelo izčrpno obravnavala omenjena gradiva. Zato bi 
radi opozorili na določene specifičnosti problematike, ki vlada na področju sta- 
novanjskega gospodarstva, še zlasti v Ljubljani. Predvsem je pereče vprašanje 
nakupa stanovanj. Saj je znano dejstvo, da stanovanj za tržišče že nekaj časa 
ni oziroma jih ne bo mogoče tako kmalu kupiti. Tako denarnih sredstev obča- 
nov, namenjenih za nakup etažnih lastniških stanovanj, ni mogoče uporabiti 
za te namene. Zato se le-ti v veliki meri preusmerjajo na izgradnjo stanovanj- 
skih hiš v obliki zadružne gradnje. Tu nastopajo problemi, saj mora biti pri- 
marna komunalna ureditev, na podlagi zakona, urejena z družbenimi sredstvi, 
medtem ko sekundarno kolektivno komunalno ureditev financira občan sam 

Tak predpis daje malo možnosti, saj virov sredstev za primarno komu- 
nalno ureditev ni. Iz navedenega izhaja, da bi morali o tem razmisliti in najti 
drugačno rešitev v stanovanjski zakonodaji. 

Skupini delegatov sta obravnavali tudi problematiko nezasedenih stano- 
vanj, ki je že bila obravnavana na različnih forumih. Zato skupini predlagata, 
da se poročilo o stanju nezasedenih stanovanj javno objavi. Prav tako sta se 
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dotaknili oddajanja stanovanj, še posebej podnajemniških, z nesorazmerno visoko 
ceno, kar bi morali preprečiti z družbeno kontrolo. 

Delegati tudi podpirajo predloge, da se reši status hišnega sveta. Gospodar- 
jenje s stanovanjskim fondom je bistvenega pomena. Zato mora biti položaj hiš- 
nega isveta, glede na naloge, skladen z ustreznimi pravicami, ki naj bi jih po 
novem pridobil hišni svet. 

Za svoje delovanje ima sedaj hišni svet na voljo relativno malo sredstev 
in omejene pravne in poslovne možnosti. Zato delegati predlagajo, da se v sklopu 
razprave za izdajo nove stanovanjske zakonodaje prouči možnost, da hišni svet 
postane pravna oseba. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Lado 
Škrjanec, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 31. okoliš, 
Domžale. Prosim! 

Lado Škrjanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela Socialistične republike 
Slovenije je razpravljala o predlogu stališč, sklepov in priporočil k tej točki 
dnevnega reda ter v zvezi s tem oblikovala naslednje predloge, dopolnitve ozi- 
roma pripombe: 

1. Ugotavljamo, da stališča ne zajemajo problematike v zvezi s kadrovskimi 
stanovanji. Prav bi bilo, da poudarimo obvezo delavca, ki pridobi kadrovsko 
stanovanje, da je prav tako dolžan zagotoviti udeležbo pri pridobitvi kadrov- 
skega stanovanja, posebej še zato, ker so ti delavci največkrat delavci z viso- 
kimi osebnimi dohodki. 

2. Podpiramo predlog, da naj se podstanovanjska razmerja urejajo v okviru 
občin z ustreznimi odloki. 

Predlagamo, da se formulacija v predlogu stališč in sklepov glede primer- 
nosti oziroma neprimernosti podstanovanjskega prostora dopolni tako, da bo 
le-ta zajemala tudi bistveni problem pri podstanovanjskih razmerjih, to je višino 
najemnin. Na vsak način moramo preprečiti izkoriščanje podstanovalcev. 

3. Predlagamo, da se predlog stališč in sklepov dopolni tako, da bi sicer 
ohranili določbo o pravici občana do enakega družbenega stanovanja, vendar s 
pogojem, da občan ni lastnik drugega stanovanja. 

4. Menimo, da je potrebno ustvariti možnosti za kreditiranje gradnje sta- 
novanj tudi za potrebe kmečkih družin. 

5. Predlagamo, da se priporoči bankam, da v takšni obliki organizirajo sistem 
stanovanjskega kreditiranja občanov-varčevalcev, da tudi v bodoče ne bo ovir 
pri porabi stanovanjskih posojil neglede na banko, pri kateri je občan varčeval. 

6. Predlagamo, da se združenemu delu da priporočilo, da skupaj z bankami 
takoj pristopi k akciji za organiziranje namenskega varčevanja med delavci za 
potrebe stanovanjske graditve. 

Razpravljali smo še o nekaterih drugih zadevah, ki sem jih v pismeni obliki 
oddal, prebral pa jih nisem, ker smo jih v razpravi že slišali. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijav za razpravo ni več, 
zato vprašujem, ali želi še kdo razpravljati! Besedo ima tovariš Janko Muraus, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 
Prosim! 
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Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Aktivnost v zvezi z uresničevanjem družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu se je pričela v Mariboru že leta 1978, ko je Skupščina samo- 
upravne stanovanjske skupnosti obravnavala stališča in sklepe 7. kongresa Zveze 
komunistov Slovenije in X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ter stališča 
Predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije in Zveze komunistov Slovenije o 
uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Na drugem zasedanju Skupščine samoupravne stanovanjske skupnosti dne 
4. 11. 1978 so bili delegati v skupščini že seznanjeni s konkretnimi pristopi k ures- 
ničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu. Sprejeli so program delovanja skupnosti na tem področju za leto 1979. 
Po sprejetem programu se je v okviru Samoupravne stanovanjske skupnosti 
občine Maribor pričela javna razprava o uresničevanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Družbenopolitične organi- 
zacije so se vključile v javno razpravo. Tako so temeljiteje ocenile dosedanje 
stanje v stanovanjskem gospodarstvu v občini Maribor in na podlagi ocene 
stanja izoblikovale stališča ter jih posredovale vsem osnovnim organizacijam, 
tako Zvezi komunistov kot tudi Socialistični zvezi delovnega ljudstva in mladini. 
Razprava je potekala tudi v posameznih temeljnih organizacijah v gospodarstvu. 
Bili so sprejeti določeni sklepi in stališča in v juniju mesecu posredovani k 
osnutku tega gradiva, kar imamo danes tu kot predlog. Zbori Skupščine občine 
Maribor so dne 23. 10. 1979 obravnavali predlog stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine Socialistične republike Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Socialistični 
republiki Sloveniji ter sprejeli naslednje amandmaje, ki jih posredujemo dele- 
gati iz občine Maribor: 

K prvemu odstavku 4. točke naj se za besedami »ter stroške v zvezi z izva- 
janjem nalog ljudske obrambe in družbene samozaščite« doda naslednje bese- 
dilo: »V obsegu, ki ga naj jasno in konkretno opredeli zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu«. 

Izhajajoč iz 4. točke predloga stališč in določil posameznih točk predloga za 
izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu ugotavljamo, da se iz sedanje sta- 
narine pokrivajo stroški civilne zaščite za hišne svete. Po novem predlogu se ta 
strošek sedaj razširi na področje izvajanja nalog ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. Ker predlagatelj ni opredelil konkretnih nalog s področja ljudske 
obrambe in družbene samozaščite in s tem predvidene višine stroškov, predla- 
gamo, da se sprejme predlagani amandma. 

K drugemu odstavku 4. točke. Na koncu drugega odstavka naj se doda novo 
besedilo: »ter sredstva iz stanarin, kolikor se tako dogovorijo udeleženci s samo- 
upravnim sporazumom o oblikovanju in postopnem prehodu na ekonomske 
stanarine«. 

V 4. točki, v tem drugem odstavku, je določeno, da se za prenovo stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbeni lastnini uporabljajo sredstva amortizacije, lastna 
udeležba stanovalcev, bančna sredstva in združena sredstva temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela in skupnosti in sklada skupne porabe. Predlagamo, 
da se kot možen vir sredstev za prenovo stanovanjskih hiš lahko uporabi tudi 
del stanarine, dogovorjen s samoupravnim sporazumom o oblikovanju in postop- 
nem prehodu na ekonomske stanarine, ker je prenova obstoječih mestnih jeder 
vezana na velike stroške. 
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K petemu odstavku 2. točke imamo dve varianti. V prvi varianti predlagamo, 
da se črta besedilo »stanovanjskih vprašanj učencev in študentov-«. V drugi vari- 
anti predlagamo, če ostane združevanje sredstev za te namene v okviru stano- 
vanjskega gospodarstva, naslednje besedilo: »Tudi v bodoče bo potrebno zago- 
tavljati možnosti za razreševanje stanovanjskih vprašanj učencev in študentov 
v obsegu in na način, ki ga naj jasno in konkretno opredeljuje zakon o stano- 
vanjskem gospodarstvu,, skladno s sistemskimi rešitvami na področju stanovanj- 
skega gospodarstva. 

Podpiramo še nadaljnje reševanje stanovanjskih vprašanj učencev in štu- 
dentov. Vendar je potrebno tudi to področje sistemsko urediti. Dosedanji način 
in predlog v stališčih tega ne zagotavljata, saj je znana praksa, po kateri so 
stanovanjske skupnosti združevale sredstva v te namene izven svojih planov. 
Združeno delo in delegati v samoupravnih stanovanjskih skupnostih, niso imeli 
vpliva na kriterije in merila uporabe teh sredstev. Poudarjamo tudi, da se 
s tem variantnim predlogom strinja Občinska konferenca Zveze socialistične 
mladine Slovenije v Mariboru. 

K devetemu odstavku 1. točke: Na koncu tega devetega odstavka, naj bi se 
dodalo novo besedilo, in sicer: »Pri izgradnji družbenih objektov širšega druž- 
benega pomena, šol, vrtcev, se bo v planih upoštevala tudi izgradnja stanovanj 
za predvideni kader, predvsem pri dislociranih objektih izven mestnega območja. 

Pri sedanjem delu se srečujemo z velikimi kadrovskimi problemi, ki jih 
zaradi pomanjkanja stanovanj, predvsem v izvenmestnih območjih, ne moremo 
reševati. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo od poročevalcev odborov in 
Zakonodajno-pravne komisije besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Branko Koza- 
mernik, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja! 

Branko Kozamernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! V imenu odborov, ki sta obravnavala predlog stališč, sklepov in pri- 
poročil, ki jih obravnavamo pod to točko dnevnega reda, vas obveščam, da se 
odbora strinjata z vsemi amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki so bili predloženi danes na klop, ter zato umikata amandmaja k prvemu 
odstavku, v levem stolpcu na strani 5, in k 8. točki, v desnem stolpcu na strani 10, 
iz svojih poročil z dne 25. 9. 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo izmed poročevalcev? 
(Da.) Besedo ima poročevalec Zakonodajno-pravne komisije tovariš Anton Ku- 
gonič! 

Anton Kugonič: Tovariši delegati! Zakonodajno-pravna komisija je 
v poročilu, ki ste ga dobili, dala amandma k šestemu odstavku 3. točke stališč. 
Ta amandma sedaj umika, ker je Izvršni svet podal širši amandma, s katerim 
Zakonodajno-pravna komisija v celoti soglaša. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima tovariš Vuk Savo, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
6. okoliš, Nova Gorica! 

5 
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Savo Vuk: Tovarišice in tovariši delegati! V skupini delegatov za Zbor 
združenega dela v Novi Gorici smo obravnavali predlog stališč, sklepov in pri- 
poročil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji, kakor tudi 
predloga za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu in zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, s tezami za osnutek 
zakona. 

Delegati pozitivno ocenjujemo predlog stališč, sklepov in priporočil, vendar 
opozarjamo na nekatere probleme, povzete iz javne razprave, ki jo je organiziral 
Občinski sindikalni svet v Novi Gorici, in iz razprave na sestanku delegacije. 

Ne vztrajamo, da se naše pripombe vključijo v predlog stališč, menimo pa, da 
bodo naše pripombe le upoštevane pri oblikovanju zakona in ostalih predpisov, 
ki jih bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil na osnovi sklepov, ki jih 
danes sprejemamo. 

Po naši oceni samoupravne interesne skupnosti, ki vplivajo na stanovanjsko 
gospodarstvo, še niso dovolj povezane, zato bo potrebno posvetiti tem vpraša- 
njem posebno pozornost, s ciljem, da ustvarimo take pogoje za delovanje posa- 
meznih samoupravnih interesnih skupnosti, da bodo na osnovi optimalne pove- 
zanosti dale tudi optimalne rezultate v stanovanjskem gospodarstvu. 

Drug problem, ki je pomemben, je bojazen, da bo s prehodom na financi- 
ranje stanovanjske gradnje iz čistega dohodka prizadet obseg gradenj, še zlasti 
v letu 1981. 

Opozarjamo tudi, da v stališčih, ki jih danes sprejemamo, ni predvidena 
možnost sofinanciranja gradnje domov za starejše občane iz solidarnostnih sred- 
stev in tako občani, ki bivajo v teh domovih, ne morejo biti deležni solidar- 
nostnih sredstev za subvencijo stanarin. Menimo, da to vprašanje v stališčih 
ni ustrezno rešeno. 

Pomanjkljivo je tudi to, da so mlade družine, za katere se po dosedanjem 
sistemu zagotavljajo solidarnostna sredstva v predlogu stališč, izpadle. Obstaja 
bojazen, da bodo mlade družine po predlaganih stališčih teže pridobivale sta- 
novanja. 

Na zaključku opozarjamo še na problem, ki je prisoten v vsej Sloveniji. 
Gre za kriterije ugotavljanja družinskih dohodkov, ki so osnova subvencijam, 
štipendijam, otroškim dodatkom, davčnim oprostitvam in drugim podobnim na- 
menom. Na tem področju vlada velika neenotnost kriterijev, še najhuje pa je, 
da manjka informacija o neregistriranih družinskih dohodkih, kar spravlja 
občane v neenakopraven položaj. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. 
Prosim skupino delegatov, da se sestane skupaj s skupino delegatov Zbora občin 
in prouči vse predlagane amandmaje. Skupino sestavljajo: Branko Kozamernik, 
Anton Jelenko in Imre Varju. 

Medtem prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na predlog za 
izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
njen izvršni svet. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja in Odbor za družbenoekonomske odnose, ki sta dala 
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skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Z dopisom 
smo prejeli tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih sprejema na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SiR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Erika 
Peterca, pomočnica republiške sekretarke za urbanizem! 

Erika Peterca: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Zadeve sta- 
novanjskega področja so urejene v 10 zakonih, ki so nastajali v obdobju od 1972. 
do 1978. leta, ko je bil spremenjen in dopolnjen zakon o samoupravni stanovanj- 
ski skupnosti. Delno obravnavajo stanovanjsko gospodarstvo še nekateri zakoni 
s področja komunalnega, zemljiškega in urbanističnega področja in drugi zakoni. 

Z namenom, da bi se obravnavali družbenoekonomski odnosi na stanovanj- 
skem področju celovito, predlagamo strnitev sedanje razdrobljene stanovanjske 
zakonodaje v enoten kompleksen zakon o stanovanjskem gospodarstvu. 

Izven tako oblikovanega zakona bi ostala kot samostojna zakona še zakon 
o stanovanjskih razmerjih in zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
kot specifična zakona, ki ne obravnavata samo stanovanjske problematike, tem- 
več tudi zadeve in odnose na področju zasebne lastnine in gospodarjenja s po- 
slovnimi prostori in stavbami izven družbenega stanovanjskega in poslovnega 
sklada. 

Osnovna načela in poglavitne rešitve za predlagani zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu izhajajo iz stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije 
za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

Izhajajoč iz teh opredelitev bo zakon urejal samoupravno organiziranost 
stanovanjskega gospodarstva, elemente in postopke planiranja na tem področju, 
družbenoekonomske odnose na področju enostavne in razširjene reprodukcije 
ter družbenoekonomske odnose pri združevanju občanov v stanovanjske za- 
druge. 

Osnovno načelo in poglavitne rešitve bodoče ureditve so nakazane. V pred- 
logu za izdajo zakona je Izvršni svet tudi nakazal nekatera odprta vprašanja 
v obliki variant. Med drugim naj navedemo zlasti vprašanje, ali naj obravnavamo 
stanovanjsko gospodarstvo v celoti, se pravi tudi izvajalski del kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena. 

Nedorečeno je ostalo tudi vprašanje investitorstva pri izvajanju družbeno 
usmerjene stanovanjske graditve. Dokončno še ni opredeljeno vprašanje združe- 
vanja sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj invalidov in upokojencev. 
Obstaja dilema, ali obdržati sedanji sistem ali reševati te probleme v temeljnih 
organizacijah združenega dela in samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

Za gradnjo stanovanj bo potrebno natančno opredeliti vire sredstev, med 
drugim tudi za vzajemno reševanje stanovanjskih vprašanj temeljnih organi- 
zacij združenega dela, ki same začasno ne morejo zagotoviti dovolj sredstev 
za financiranje planiranega števila stanovanj. Uveljavljanje družbenoekonom- 
skih odnosov tudi na področju gospodarjenja s stanovanjskimi hišami pogojuje 
novo vlogo, naloge in pristojnosti zborov stanovalcev in hišnih svetov. Na ta 
in druga vprašanja je opozorila že dosedanja razprava o predlogu za izdajo 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Na temelju današnje razprave o predlogu 
stališč, sklepov in priporočil ter ob upoštevanju usmeritev, podanih v odborih 
in Zakonodajno-pravni komisiji in zborih Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
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predloga za izdajo zakona, bo Izvršni svet pripravil - osnutek zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu. 

Predsednik Emil Tomažič: V zvezi s prejšnjo in to točko dnevnega 
reda smo prejeli delegatsko vprašanje Skupščine občine Slovenj Gradec, ki se 
nanaša na reševanje stanovanjskih vprašanj kmetov-borcev. Na vprašanje ni 
bilo odgovorjeno niti pri prejšnji obrazložitvi niti pri tej. Sprašujem predstav- 
nika Izvršnega sveta, ali bo odgovor na to delegatsko vprašanje posredovan 
danes ali kasneje? (Na prihodnji seji!) Odgovor na to delegatsko vprašanje bo 
posredovan na prihodnji seji zbora. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila v zvezi s 4. točko še ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Boris Kralj, delegat za Zbor zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor! 

Boris Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Vsi 
trije zbori Skupščine občine Maribor so obravnavali predlog za izdajo zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu in sprejeli naslednje pripombe in predloge za 
dopolnitev oziroma spremembe: 

K 2. točki: Predlagamo, da se v zakonu sprejme predlagana varianta, po 
kateri je tudi graditev stanovanj in spremljajočih objektov v okviru družbeno 
usmerjene stanovanjske izgradnje opredeljena kot dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. Menimo, da je izgradnja komunalne infrastrukture in ostalih 
spremljajočih objektov neločljiv in pomemben dejavnik celovitega urbanega 
prostora in eden glavnih pogojev za racionalno gradnjo popolnih stanovanjskih 
naselij. 

K 13. točki: V predlogu je opredeljena izdelava 5 in 10-letnih planov 
razvoja. Besedilo 13. točke je potrebno dopolniti tako, da bo jasno, da gre pri 
10-letnih planih le za opredelitev osnovnih usmeritev ter obveznosti pravočasnih 
priprav za gradnjo. 

K 17. točki: Ta določa, da morajo delavci v organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih izhajati iz načela, da mora imeti vsak delavec rešeno 
stanovanjsko vprašanje najkasneje do upokojitve. Določila bi morala biti bolj 
konkretna, da bi bilo jasno, kaj bo z dosedanjimi nepokritimi potrebami po 
stanovanjih že upokojenih delavcev, kako naj se rešuje ta problem. Kako reše- 
vati ta nerešena vprašanja v prihodnjem obdobju do leta 1985? Kaj bo z odpla- 
čilom posojil za nakupe stanovanj upokojencem v preteklih letih, ki so jih najele 
stanovanjske skupnosti? 

K temu predlagamo, da se v zakon vnese varianta, po kateri se denarna 
sredstva in višina pokojninskega zavarovanja za reševanje stanovanjskih potreb 
invalidov in upokojencev še naprej združuje, najdlje do leta 1985, na način, ki 
ga v občinah uredijo s samoupravnim sporazumom med stanovanjskimi skup- 
nostmi in skupnostmi pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

K 20. točki: Med vire sredstev za stanovanjsko gradnjo, družbeno pomoč in 
druge potrebe stanovanjskega gospodarstva, določene v 20. točki, naj se vne- 
sejo tudi določila 21. točke, to je, da je del bančnih sredstev iz splošnih hranilnih 
vlog, v skladu z odločitvami vlagateljev sredstev v banki, reden vir financiranja. 

K 23. točki: Zakon bo opredelil stanarino kot družbeno priznano ceno za 
uporabo stanovanja. V predlogu zakona je tudi predvideno, da bo le-ta določal 
način in osnove oblikovanja stanarine, uporabo stanarine ter minimalno višino 
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stanarine. V predlagani materiji se opredeljujemo za ekonomsko stanarino. Zato 
naj predlagatelj pojasni, kaj je mišljeno pod pojmom »minimalna višina stana- 
rin«. Opozarjamo, da v osnutku stališč ta pojem ni opredeljen. 

K 25. točki: Predlog določa podrobnejšo opredelitev stroškov vzdrževanja 
stanovanj in stanovanjskih hiš. Menimo, naj bodo v zakonu te opredelitve le 
načelne, podrobnejša opredelitev pa naj se prenese v pristojnost občinskih 
skupščin, ki bodo to vprašanje urejale z odloki. 

K 29. točki: Zakon naj določi stopnjo amortizacije in rok za njeno vračanje 
v taki višini in rokih, kot je predvideno oblikovanje stanarin v prihodnjem 
obdobju do leta 1985, to pomeni, da je višino 1 % amortizacije možno obračuna- 
vati šele z doseženo ekonomsko stanarino za leto 1985. 

V določilih prehodnega obdobja in drugih pomembnih okoliščin predlagamo, 
da se sprejme varianta 5. točke, ki določa, da se tudi v naslednjem srednjeroč- 
nem planskem obdobju 1981—1985 rešujejo spori iz pristojnosti posebnih sodišč 
združenega dela po dosedanjih predpisih. 

Nadalje ugotavljamo, da v predlogu zakona ni nobenega določila glede 
združevanja sredstev za financiranje komunalne infrastrukture. Prav tako ni 
razviden začetek veljave zakonskih določil. Predlagamo, da bi zakon o stano- 
vanjskem gospodarstvu pričel veljati z novim srednjeročnim obdobjem. 

Glede na novi način financiranja stanovanjske izgradnje je v občini Maribor 
po izvršenih izračunih ugotovljeno,, da bo iz tega vira 15%» manj sredstev, kot 
jih je bilo do sedaj. V Socialistični republiki Sloveniji je za naslednje obdobje 
ponovno predvidenih 6500 stanovanj, kar za občino Maribor pomeni enako šte- 
vilo stanovanj kot do sedaj, to pa ne bo mogoče. 

Pri tezah za osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih vprašujemo: Ali bo ta zakon o stanovanjskem gospodarstvu 
reševal tudi vprašanje podnajemnikov? Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Aleksander Wille- 
waldt, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 13. okoliš, Ra- 
dovljica! 

Aleksander W i 11 e w a 1 d t : Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov Skupščine občine Radovljica, 13. okoliš, pred- 
laga, da se predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu dopolni 
tako, da se v 19. točki osnovnih načel in poglavitnih rešitev navede, da se bodo 
namensko združena sredstva uporabljala tudi za izgradnjo domov za učence in 
študente. V bistvu torej podpiramo predlog Predsedstva Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 

(Ne.) Ce nihče, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
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glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja in Odbor za družbenoekonomske odnose, ki sta dala 
skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Z dopisom ste prejeli tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih 
sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Erika 
Peterca, pomočnica republiške sekretarke za urbanizem! 

Erika Peterca: Stanovanjska razmerja so urejena z zakonom o sta- 
novanjskih razmerjih. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
z namenom, da se odpravijo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri 
praktičnem izvajanju zakona ter zaradi ustanavljanja posebnih sodišč združe- 
nega dela za stanovanjsko gospodarstvo, ki bodo reševala tudi spore iz stano- 
vanjskih razmerij, in sicer zaradi poenostavitve postopka pri izpraznitvi stano- 
vanja, ki ga je nekdo neupravičeno zasedel in za doslednejšo izpeljavo načela, 
naj stanovanja ne ostajajo prazna. 

Odbori zborov Skupščine SR Slovenije in Zakonodaj no-pravna komisija, ki 
so omenjeni predlog za izdajo obravnavali, v načelni razpravi niso imeli pri- 
pomb. V razpravi k tezam za osnutek tega zakona pa so bile podane nekatere 
pripombe, stališča in predlogi, s katerimi se predlagatelj strinja in jih bo smi- 
selno upošteval pri izdelavi osnutka oziroma predloga zakona. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in Komisije 
še dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Ana Grum, delegatka za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Ana Grum: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! O pred- 
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih je razpravljala problemska konferenca pri Občinskem komiteju SZDL. 
O istem gradivu je razpravljala tudi Skupščina občine Kranj na svoji redni seji 
dne 24. 10. 1979 in sprejela naslednja stališča: 

V osnutku zakona o stanovanjskih razmerjih naj se dosledno izpelje načelo, 
da stanovanje ne ostaja prazno in da ga uporablja tisti, ki ga potrebuje. One- 
mogoči naj se nosilcu stanovanjske pravice, ki je dobil drugo enakovredno ali 
večje stanovanje oziroma si je zgradil stanovanjsko hišo, da bi v prejšnjem dru- 
žinskem istanovanju ostal njegov družinski član oziroma drug uporabnik, ki je 
mlajša samska oseba — 3. člen. 

6. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih raz- 
merjih je treba dopolniti tako, da se vinese rok 5 let od najetja prvega posojila, 
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po katerem bi oseba, ki koristi družbeno posojilo in hkrati družbeno stanovanje, 
morala zapustiti družbeno stanovanje ali pa vrniti posojilo. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Tomislav Majer, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
1. okoliš, Celje! 

Tomislav Majer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela iz 1. okoliša, 
s sedežem v občini Celje, predlaga naslednje spremembe in dopolnitve k tezam 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih: 

4. člen: Drugi odstavek naj se glasi : »Stanovanja, namenjena hišnikom, kur- 
jačem in podobno, ki se zaposlijo s polnim delovnim časom, ima pravico oddajati 
zbor stanovalcev, če le-teh ni, pa samoupravna stanovanjska skupnost. Izje- 
moma sme taka stanovanja začasno oddati zbor stanovalcev tudi tistim, ki ne 
opravljajo takšnih del v hiši, če s tem soglaša samoupravna stanovanjska skup- 
nost, dokler se ne oddajo tistim, katerim so namenjena.-« 

Doda naj se tretji odstavek, ki se glasi: 
»Delavcem, ki so zaposleni s polnim delovnim časom in jim zaradi upoko- 

jitve ali nesposobnosti za delo preneha delo hišnika, kurjača in podobno, zago- 
tovi drugo primerno stanovanje lastnik zgradbe in s tem omogoči izpraznitev 
stanovanja. Ce je več lastnikov, mu po sporazumu z lastniki in njihovo udeležbo 
preskrbi stanovanje samoupravna stanovanjska skupnost.« Varianta, ki je pred- 
videna, naj odpade. 

5. člen: Doda naj se šesti odstavek, ki naj se glasi: »Ce je imetnik stano- 
vanjske pravice na začasnem delu v tujini, kamor je odpotoval s potnim listom 
za določen čas, in se občasno vrača v domovino v svoje stanovanje in se ima 
namen vrniti v domovino.« 

6. člen: Na koncu tega člena naj se črta pika in nadaljuje besedilo: »in če 
s kreditno pogodbo ni zagotovljena 50°/o vrednost stanovanjske hiše oziroma 
50°/o vrednost etažnega stanovanja«. 

Predlagamo tudi spremembo 56. člena zakona o stanovanjskih razmerjih, 
v katerem naj se prenese pristojnost na posebno sodišče združenega dela. Ta 
člen naj bi se glasil: 

»1. Ce se kdo vseli v stanovanje v nasprotju z določbami 53. člena tega 
zakona, izda posebno sodišče združenega dela, na zahtevo prizadetega, odločbo 
o izpraznitvi stanovanja. 

2. Zoper odločbo o izpraznitvi stanovanja je v treh dneh od njene vročitve 
dovoljena pritožba. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

3. Odločbe iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izdati, če je preteklo 
leto dni od vselitve v stanovanje. 

4. S prisilno izvršitvijo odločbe iz prvega odstavka tega člena ne pripadejo 
tistemu, ki je izseljen, niti najpotrebnejši prostori. 

5. Oseba, ki se je vselila v stanovanje v nasprotju z določbami tega zakona, 
nosi vso škodo in stroške, ki so bili povzročeni v zvezi z njeno nezakonito vse- 
litvijo. 

6. Ce ima oseba, ki se je vselila, otroka, starega do 7 let in ga ne umakne 
iz nezakonito zasedenega stanovanja, poskrbi za to pristojna služba otroškega 
varstva.«. 
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Predlagamo, da se v vseh členih, kjer je dana določena pristojnost občin- 
skim sodiščem, ta pristojnost prenese na posebno sodišče združenega dela ali na 
temeljno sodišče tam, kjer se ugotovi kaznivo dejanje in za to ni pristojno 
posebno sodišče združenega dela. 

Utemeljitev: Hišnikom, kurjačem in drugim, ki so s polnim delovnim časom 
zaposleni pri Upravljanju hiše in se upokojijo ali so kako drugače postali nespo- 
sobni za opravljanje svojih del, je treba nuditi drugo stanovanje, na katerem 
bodo imeli stanovanjsko pravico. Na stanovanjih, ki so namenjena za normalno 
obratovanje hiše, te osebe ne pridobijo stanovanjske pravice v smislu zakona 
o stanovanjskih razmerjih. 

Delavcem, ki so na začasnem delu v tujini, moramo dati isti status kot 
delavcem v naši državi, ki delajo v drugem kraju izven stalnega bivališča in 
tam nimajo stanovanja. Pri tem je treba upoštevati zakon o potnih listih, ki 
dovoljuje začasno bivanje v inozemstvu. 

Mnenja smo, da ni mogoče z vsako kreditno pogodbo ne glede na višino 
kredita, odobrenega za gradnjo individualne hiše, vezati graditelja na rok v kre- 
ditni pogodbi ali rok pričetka plačevanja kredita, ker določeni graditelji gradijo 
več z lastnimi sredstvi in se s tem podaljšuje čas gradnje individualne hiše ali 
stanovanja. Zato predlagamo višino kredita, na katerega ga lahko vežemo: ta naj 
bi bila 50% vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja. 

Prav tako smo mnenja, če se formirajo posebna sodišča združenega dela, 
da se pristojnost prenese na njih, ker je to v skladu z drugimi predpisi in z 
ustavo. Prav tako naj se pristojnost, ki jo imajo sedaj občinski upravni organi, 
prenese na posebno sodišče združenega dela. Poseben problem pri prisilnih izse- 
litvah predstavljajo otroci, še posebno dojenčki. Družina se nasilno vseli in otroka 
ob prisilni izselitvi postavlja kot oviro. Otroka pa po predpisih socialnega var- 
stva ni mogoče vzeti ali ga proti volji staršev dati v varstvo. V-takem primeru 
se večinoma prisilna izselitev ne more opraviti. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
novanjskih razmerjih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in 
ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji Zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo? (Nihče.) Ce ne, prosim, 
da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55. uri in se je nadaljevala ob 11.40. uri.) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da 6. točko dnevnega reda 
preložimo do prihoda republiškega sekretarja za delo tovariša Grahorja, ki je 
posebej izrazil željo, da bi prisostvoval razpravi pri tej točki dnevnega reda. 
Upam, da se zbor s tem strinja. Se naslednja informacija: Med sejo zbora sta 
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predložila pooblastilo še dva delegata, tako da prisostvuje današnji seji Zbora 
združenega dela skupaj 145 delegatov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
njen izvršni svet, ki je za svojega predstavnika k tej točki določil tovariša Fran- 
ca Premka, pomočnika predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski 
razvoj, Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovariš Franc Premk, 
pomočnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze! 

Franc Premk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Aktivnosti za ustrezno samoupravno organiziranost na področju cestnega gospo- 
darstva v smislu ustave in zakona o združenem delu so se pričele že v letu 1977. 
Takrat je Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona 
o skupnostih za ceste, leto dni pozneje osnutek, julija 1977 pa tudi predlog zakona 
o skupnostih za ceste. 

V razpravah v odborih Skupščine SR Slovenije in zborih pa so delegati 
izrazili pomisleke k nekaterim bistvenim rešitvam v zakonu in predložili ustrezne 

x amandmaje. 
Bistvo amandmajev je bilo naslednje: Skupnosti za ceste naj bi bile orga- 

nizirane na treh ravneh, in sicer občinske, območne in republiška skupnost za 
ceste. Skupščina SR Slovenije naj daje soglasje k samoupravnemu sporazumu 
o ustanovitvi in k statutu Skupnosti za ceste SR Slovenije, k samoupravnim 
sporazumom in statutom občinskih in območnih skupnosti pa naj dajejo soglasje 
občinske skupščine. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti naj sprejemajo posebne predpise 
za pridobivanje sredstev na podlagi programov interesnih skupnosti. V zvezi 
s temi amandmaji je bilo v razpravi na zborih Skupščine, s predhodnim glaso- 
vanjem, ugotovljeno, da še ni dosežena primerna stopnja usklađenosti in zato 
delegati niso glasovali o sprejetju predloga zakona, pač pa je bilo na zborih 
odločeno, da se glasovanje odloži. 

Ob ponovni pripravi zakona o cestah je bilo hkrati tudi ugotovljeno, da bi 
bilo smotrno problematiko cest oziroma cestnega gospodarstva celovito obdelati 
in jo urediti z enim samim zakonom, ki bi poleg samoupravne organiziranosti 
obravnaval tudi vprašanje graditve, rekonstrukcije in vzdrževanja javnih cest. 
kot tudi vprašanja zagotavljanja sredstev za te namene. 

Pri tem so se že na začetku priprav zakona pojavila kot odprta in še 
nerazčiščena sistemska vprašanja, ki so v predlogu za izdajo tega zakona posebej 
obdelana v četrtem poglavju. Glede na to, da je možnih več rešitev, so v zvezi 
s temi vprašanji dani tudi variantni predlogi s potrebnimi pojasnili oziroma 
obrazložitvami. 

Ta vprašanja so naslednja: 
1. Vprašanje statusa javne ceste in kdo naj s cestami upravlja. Javne ceste 

so družbena lastnina v splošni rabi. Od leta 1967 niso več osnovno sredstvo 
organizacij združenega dela, ki ceste vzdržujejo, rekonstruirajo oziroma jih 
gradijo. 
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Postavlja se temeljno izhodiščno vprašanje, kako obravnavati javne ceste: 
ali kot objekte, ki so pomembni za razvoj gospodarstva in družbe kot celote, 
kot objekte, ki niso osnovno sredstvo organizacij združenega dela, pač pa objekti, 
s katerimi upravljajo izvajalci in uporabnikir, organizirani v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih za ceste, ali pa kot specifične gospodarske objekte, s katerimi 
upravljajo organizacije združenega dela za vzdrževanje, rekonstrukcijo in grad- 
njo cest in je javna cesta njihovo osnovno sredstvo. 

Po obstoječi zakonski ureditvi upravlja z magistralnimi in regionalnimi jav- 
nimi cestami Republiška skupnost za ceste, z lokalnimi pa občinske skupščine. 

Cestna podjetja so le (specializirane organizacije, ki jim je zaupano vzdrževa- 
nje cest. Glede na to, da odgovori na ta vprašanja niso enotni, predlog za izdajo 
zakona obdeluje obe možnosti v variantnih predlogih. 

2. Vprašanje, na katerih ravneh naj se oblikujejo samoupravne interesne 
skupnosti za ceste in s katerimi cestami naj upravljajo, glede na gospodarski in 
družbeni pomen cest. Organiziranost je mogoča na treh ravneh, na občinski, 
območni in republiški. To vprašanje je v 3. točki v temeljnih rešitvah zakona 
dano in je obdelano v dveh variantah. 

3. Naslednje odprto vprašanje je zagotavljanje sredstev in njihova delitev. 
V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali bi bili posamezni viri financiranja cest 
ločeni glede na raven samoupravne organiziranosti interesnih skupnosti za ceste, 
občinske skupnosti in Republiške skupnosti, ali glede na namen, za katerega 
se lahko uporabijo. Vprašanje je tudi, ali naj glede na različen značaj za upo- 
rabnike virov sredstev za ceste — materialni stroški, prispevki iz dohodka, 
sredstva skladov, ki so bila namenjena za razširitev materialne podlage dela, 
zakon razmeji vire teh sredstev glede na to, ali so namenjena za vzdrževanje ali 
za novo gradnjo. 

Postavlja ise tudi vprašanje, ali je potrebno z zakonom podrobneje opredeliti, 
katera od sredstev, namenjena za ceste, pripadajo v okviru načel svobodne 
menjave dela temeljnim organizacijam združenega dela za vzdrževanje cest kot 
del njihovega celotnega prihodka. 

Pri opredeljevanju združevanja sredstev za graditev cest se postavlja tudi 
vprašanje, ali naj zakon o cestah predvidi temeljne pravice in obveznosti iz 
naslova združevanja sredstev in določi nosilce združevanja, vrste sredstev in 
sam namen združevanja. Razčistiti je potrebno vprašanje, ali se lahko vpelje 
dolžnost združevanja sredstev za opravljanje dejavnosti vzdrževanja ali rekon- 
strukcije ceste, ki imajo značaj investicijskega vzdrževanja, ali pa je mogoče 
za te namene poleg drugih virov uvesti le prispevke iz dohodka kot zakonsko 
obveznost. 

V zvezi z združevanjem sredstev po zakonu pa bi bilo potrebno razčistiti 
tudi status z zakonom združenih sredstev v sedanjem planskem srednjeročnem 
obdobju. 

4. Vprašanje obračunavanja amortizacije za ceste. Kolikor bi se sprejelo 
izhodišče, da s cestami odslej upravljajo organizacije združenega dela za vzdr- 
ževanje cest, je potrebno oceniti posledice, ki izhajajo iz zakonske opredelitve 
cest kot osnovnih sredstev cestnih podjetij. Cesto je namreč mogoče obravna- 
vati kot gospodarski objekt uporabnika družbenih sredstev, ki mu omogoča pri- 
dobivanje dohodka. Ker cestno podjetje s tržno realizacijo ne more ustvariti 
dovolj celotnega prihodka, da bi nadomestilo obračunano amortizacijo o mini- 
malnih oziroma z zakonom predpisanih stopnjah, je mogoče manjkajoča sred- 
stva zagotoviti s prihodki, ki jih cestno podjetje ustvari s svobodno menjavo 
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dela. To pa bi verjetno terjalo novo uvedbo prispevkov iz dohodka za enostavno 
reprodukcijo cestnih podjetij. 

Kakršnakoli rešitev, ki bi bila uveljavljena za zagotovitev manjkajočega dela 
celotnega prihodka, pa ne more vsebovati določbe, ki bi opredeljevala namen 
uporabe oblikovanih sredstev amortizacije za nadomeščanje izdatkov, ki pa imajo 
značaj materialnih stroškov. 

V zvezi s temi vprašanji naj nam bo, tovarišice in tovariši delegati, dovo- 
ljeno, da opozorimo na naslednje. 

Nedvomno bi bilo odprtih vprašanj manj, če bi bila pripravljena in dana 
v razpravo ocena razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje, ki je še v pripravi. O nekaterih od 
teh vprašanj poteka razprava tudi na zvezni ravni, vendar do dokončnih stališč 
oziroma predlogov še ni prišlo. Tudi tam se razprave nagibajo sedaj v eno sedaj 
v drugo smer. Ker ne gre toliko za družbenoekonomske kot politične opredelitve, 
se predlagatelj glede predloženih variant ni mogel v celoti opredeljevati, saj je 
moral imeti enak odnos do vseh pripomb in mnenj, ki se pojavljajo v zvezi 
s temi vprašanji. Trudil pa se je, koliko je pri tem uspel, bo verjetno pokazala 
razprava, da pri vseh predlogih opozori na bistvene prednosti oziroma po- 
manjkljivosti takšne ali drugačne rešitve. 

Prav zaradi tega je Izvršni svet kot predlagatelj zakona in udeleženec v delu 
republiških svetov posredoval omenjena nerazčiščena sistemska vprašanja 
v zvezi s tem zakonom Republiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve 
in Republiškemu svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko s prošnjo, 
da do njih zavzameta svoja stališča. To bo nedvomno omogočilo in olajšalo na- 
daljnje delo pri pripravi osnutka tega zakona. 

Novi zakon o javnih cestah bo razčlenil družbenoekonomske odnose v cest- 
riem gospodarstvu in tako vsebinsko dodelal in izpeljal osnove oziroma temelje, 
ki so postavljeni z zakonom o združenem delu. 

Hkrati z novimi rešitvami, ki so nujna posledica uskladitve z zakonom o 
združenem de!lu, z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
z zakonom o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije, 
bo zakon vseboval tudi rešitve, ki so se v času izvajanja zakona o javnih cestah 
v praksi izkazale kot ustrezne oziroma kot dobre tudi za naprej. 

Praksa pa je v osemletnem izvajanju zakona pokazala tudi na nekatere 
nejasnosti, slabosti oziroma nedorečenosti, ki jih bo novi zakon skušal odpraviti. 

Tudi novi zakon o cestah bo pospešil oblikovanje in organiziranje samo- 
upravnih interesnih skupnosti in uveljavitev novih družbenoekonomskih odno- 
sov na tem področju družbene reprodukcije. Uporabnikom bo še bolj približal 
upravljanje z javnimi cestami in okrepil njihov neposredni vpliv na upravljanje 
s cestami. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zakon bo obravnaval tudi razvrstitev javnih 
cest, in sicer s stališča, ki ga te imajo glede na gospodarski in družbeni pomen, 
glede na območje, za katero so namenjene, in glede na pomen, ki ga imajo za 
promet. Te ceste so danes razvrščene na magistralne, regionalne in lokalne ter 
na nekategorizirane ceste. Takšna razvrstitev velja tudi v celotni Jugoslaviji in 
jo vsebuje tudi zakon o temeljih varnosti cestnega prometa. 

V zvezi s tem velja omeniti, da razvrstitev cest, ki jo predvideva predlog 
za izdajo zakona, ni dokončna in nesprejemljiva niti ni podrejena administra- 
tivnim odločitvam. Izhaja namreč iz gospodarskega in družbenega pomena cest 
in iz interesa družbenega dela. 
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Glede na to, da za graditev in rekonstrukcijo cest veljajo določbe zakona 
o graditvi objektov, bo moral novi zakon določiti elemente oziroma pogoje za 
graditev in rekonstrukcijo cest. Prav tako bo moral določiti, katera dela oziroma 
dejavnosti se štejejo za rekonstrukcijo oziroma katera za vzdrževanje cest. Zakon 
bo opredelil tudi pomen vzdrževanja cest. Ustrezna samoupravna interesna skup- 
nost za ceste ali organizacija združenega dela za vzdrževanje cest bo dolžna 
vzdrževati ceste v takšnem stanju, da bo zagotovljen varen promet v skladu 
s predpisi o varnosti prometa na cesti. Predpisi o tehničnih pogojih, ki se upo- 
rabljajo pri vzdrževanju cest, bodo stvar podzakonskih aktov. 

Glede uporabe in varstva cest bo zakon določil, ob kakšnih pogojih in na 
kakšen način je dovoljena uporaba cest. 

Novi zakon naj bi v skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja 
in družbenem planu SR Slovenije določil tudi posebnosti na področju plani- 
ranja javnih cest. S tem v zvezi bi moral novi zakon, v skladu z zakonom 
o družbenem sistemu informiranja, urediti tudi določena vprašanja družbe- 
nega informiranja o dejavnosti cestnega gospodarstva, kar smo do sedaj po- 
grešali. S tem bi bila v najkrajši obliki podana vsebina zakona o cestah. 

Predlog za izdajo zakona o javnih cestah so poleg Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije obravnavali tudi odbori vseh treh zborov 
Skupščine SR Slovenije in so kljub težavam, ki izvirajo iz tega, da še ni 
opravljen postopek političnega in strokovnega usklajevanja v družbenih 
svetih in da niso širše verificirana osnovna izhodišča za zakonsko urejanje 
tega področja, vložili veliko naporov in dali številne koristne pripombe in 
sugestije, v kateri smeri je potrebno iskati rešitve za odprta sistemska 
vprašanja. 

Predlagatelj pričakuje, da bodo tudi razprave na današnji seji zbora 
prispevale k nadaljnjemu razčiščevanju odprtih vprašanj in s tem omogočile 
in olajšale delo pri pripravi osnutka zakona. Predlagatelj bo s svoje strani 
skrbno proučil vse pripombe in predloge in jih do največje možne mere upo- 
števal v nadaljnjem delu pri oblikovanju tega zakona. 

V zvezi s tem Izvršni svet sodi in predlaga, da se začne postopek ob- 
ravnave zakona in opravi razprava, v kateri bi delegati lahko izrazili svoja 
mnenja in dali svoje pripombe in predloge. Samo sklepanje o predlogu za 
izdajo zakona pa se odloži za določen čas. V tem času naj bi predlagatelj, na 
podlagi razprave v zborih in v družbenih svetih ter v drugih organih in insti- 
tucijah, dopolnil predlog za izdajo zakona in ga predložil v sklepanje skupaj 
s predlogi za rešitev vprašanj, ki so v predlogu za izdajo zakona navedena 
kot odprta in nerazčišlčena vprašanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in komisij 
še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Viktor Seitl, delegat Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ in predsednik Skupščine Republiške skupnosti za ceste! 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Or- 
gani Skupnosti za ceste SR Slovenije so obravnavali predlog za izdajo za- 
kona o javnih cestah in oblikovali nekatera stališča do predloga za izdajo, 
ki jih posredujemo v presojo predlagatelju in delegatom z željo, da bi osnutek 
zakona vseboval vsa tista vprašanja, ki doslej še niso razrešena. 
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1. Podpiramo koncept predloga za izdajo zakona o javnih cestah, ki re- 
šuje dvoje doslej različnih predpisov o urejevanju vprašanj, to je o samo- 
upravni organiziranosti in tehnološki organiziranosti cestnega gospodarstva. 
Menimo namreč, da je smotrnejše in racionalnejše, da je oboje urejeno z 
enim predpisom. Samoupravna organiziranost cestnega gospodarstva bi mo- 
rala biti opredeljena tako, da bomo po sprejetju zakona ustanovili občinske 
kot temeljne in republiško samoupravno interesno skupnost za ceste, da bi pa 
območne oziroma regionalne samoupravne interesne skupnosti za ceste bile 
opredeljene v zakonu kot fakultativna oblika samoupravne organiziranosti 
cestnega gospodarstva za dve ali več občin glede na interese, potrebe in plan- 
ske zadolžitve v posamezni regiji. 

2. Glede na dileme, ali naj bodo ceste osnovno sredstvo cestnih podjetij 
ali ne, objektivno nismo mogli zavzeti določenega stališča. Menimo pa, da je 
treba v zakonu zagotoviti delavcem v cestnem gospodarstvu tak družbeno- 
ekonomski položaj in tako socialno varnost, kakor ju imajo v skladu z za- 
konom o združenem delu in z ustavo delavci v drugih delih združenega dela, 
v drugih panogah na različnih področjih gospodarskih dejavnosti. Predvsem 
pa poudarjamo, da naj predlagatelj razmisli in upošteva finančne posledice, 
ki bi nastale, če bi se odločili, da so ceste osnovno sredstvo cestnih podjetij, 
glede na omejene materialne možnosti SR Slovenije in pa glede na omejena 
sredstva, ki jih izločamo za cestno gospodarstvo. 

3. Pri virih financiranja podpiramo stališča, izražena v poročilih odborov 
zborov Skupščine SR Slovenije, da naj se poveča delež, ki je v ceni bencina 
in plinskega olja namenjen za ceste. Tu mislimo predvsem na prerazpore- 
ditev prometnega davka od pogonskih goriv, ki bi ga morali prerazporediti 
v korist cest, poleg tega pa bi morali odpraviti tudi nelogično neskladje med 
ceno bencina in nafte, pozitivno razliko pa seveda usmeriti v korist cestnega 
gospodarstva. 

4. V predlogu za izdajo zakona je v varianti k 10. točki v četrtem delu 
navedeno, da bi kazalo v zakonu poudariti, da se sredstva, ki jih zagotav- 
ljajo temeljne organizacije združenega dela z združevanjem sredstev samo- 
prispevkov občanov ter sredstva, zbrana z javnimi posojili oziroma med- 
narodnimi in tujimi posojili, lahko uporabljajo le za razširjeno reprodukcijo 
v cestnem gospodarstvu. Pripominjamo, da bi glede sredstev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in sredstev iz samoprispevka občanov taka določba 
prej vplivala negativno kot pozitivno. Tu gre namreč za to, da se mnoge 
krajevne skupnosti opredeljujejo za samoprispevke zato, da zbirajo sredstva 
za rekonstrukcijo, modernizacijo, usposobitev posameznih cest, ki so lokal- 
nega pomena; običajno gre za povezave z občinskimi, regionalnimi središči. 
V ta namen prispevajo sredstva tudi temeljne organizacije združenega dela, 
da izboljšajo prometne razmere svojim delavcem, ki se vozijo na delo. Do- 
ločba, ki bi prepovedovala vlaganja sredstev samoprispevka v moderniza- 
cijo in redno vzdrževanje cest, bi bila prej škodljiva kot koristna in ne bi 
imela pozitivnih vplivov na angažiranje dodatnih sredstev v cestno gospo- 
darstvo, kot jih ima sedaj. Menimo, da ta zadeva potem ne sodi v zakon. 

5. Ne glede na nekatera odprta sistemska vprašanja v fazi priprave pred- 
loga za izdajo zakona o javnih cestah v SR Sloveniji predlagamo, da Zbor 
združenega dela oziroma pristojni zbori Skupščine SR Slovenije predlog za 
izdajo zakona vendarle sprejmejo. 
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Kot smo slišali iz poročila predstavnika Izvršnega sveta, se o tem pred- 
logu v Skupščini SR Slovenije že razpravlja. Menimo, da je mogoče odprta 
vprašanja glede statusa javnih cest, vprašanja osnovnih sredstev in vpra- 
šanja, ki bi morala biti v osnutku predvidena, na primer katere dejavnosti 
so posebnega družbenega pomena itd., razrešiti v fazi priprave osnutka za- 
kona. Vsa ta vprašanja pa naj bodo za razmislek prisotna ob obravnavi 
osnutka zakona o javnih cestah. Prav tako se lahko v fazi priprave osnutka 
zakona razreši vprašanje upravljanja javnih cest ter pravic in obveznosti 
cestnih podjetij kot upravljalcev. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Franci Polak, predstavnik 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni odbor Republiškega odbora sindikata delavcev prometa in zvez Slo- 
venije je na seji 5. novembra 1979 obravnaval predlog za izdajo zakona o 
javnih cestah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Po razpravi, ko so bili člani v obširnem uvodu seznanjeni z vsebino pred- 
loga za izdajo zakona, s stališči Komisije za cestno gospodarstvo pri Repu- 
bliškem odboru, ki je predlog obravnavala 19. oktobra letošnjega leta, s sta- 
lišči Republiškega odbora sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije o 
osnutku in predlogu zakona o skupnostih za ceste v letih 1976 in 1977 in s 
stališči Izvršnega odbora Republiškega odbora do amandmajev, ki so jih 
predložili delegati iz Maribora in Celja, ki so bili posredovani na zasedanju 
Skupščine SR Slovenije dne 28. 9. 1977, ter potem ko je bila v razpravi po- 
svečena posebna pozornost odprtim variantnim vprašanjem glede upravlja- 
nja s cestami, samoupravne organiziranosti in načina zagotavljanja sredstev, 
so bila sprejeta naslednja stališča in opredelitve: 

Podpiramo predlog predlagatelja, da se z zakonom o javnih cestah uredi 
tudi samoupravna organiziranost cestnega gospodarstva. Z javnimi cestami 
kot družbeno lastnino v splošni rabi, ki se naj ne štejejo za osnovna sredstva 
temeljnih organizacij združenega dela, naj upravljajo delavci temeljnih orga- 
nizacij združenega dela cestnega gospodarstva, ki te ceste vzdržujejo. Sedaj 
opravljajo vzdrževanje cest naslednje delovne organizacije: 102 km avtocest 
vzdržuje Podjetje za vzdrževanje avtocest, 1042 km magistralnih in 3973 km 
regionalnih ter tudi nekaj kilometrov lokalnih cest vzdržujejo cestna pod- 
jetja, enovite delovne organizacije in delovne organizacije s temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela, preostalih 9836 km lokalnih javnih cest pa vzdržu- 
jejo komunalne organizacije združenega dela in krajevne skupnosti. 

S tem, da upravljajo z javnimi cestami delavci, ki združujejo delo v te- 
meljni organizaciji oziroma organizaciji združenega dela cestnega gospodar- 
stva, bo odpravljenih precej zapletov in problemov, ki spremljajo sedanje 
upravljanje s cestami. Delavcu cestarju bo pod splošnimi, v zakonu predpi- 
sanimi pogoji, kot tudi pod posebnimi pogoji, pod katerimi mu je bila dana 
javna cesta kot družbena lastnina v splošni rabi v upravljanje, dan ustrez- 
nejši samoupravni položaj od dosedanjega. Interesne skupnosti pa naj ne po- 
stanejo zamenjava za nekdanje administrativno-operativne organe, ki za se- 
boj vlečejo strahovit aparat, ki se vse bolj širi in si podreja organizacije zdru- 
ženega dela. 
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Ustanovijo naj se občinske interesne skupnosti za ceste kot temeljne 
skupnosti in republiška interesna skupnost za ceste, območne interesne skup- 
nosti pa naj bi se ustanavljale le kot neobvezna oblika organiziranosti glede 
na skupne interese občinskih interesnih skupnosti. 

Samoupravne interesne skupnosti so mesto dogovarjanja in sporazume- 
vanja pri soočanju interesov uporabnikov in izvajalcev, zato naj ne imajo 
v svojih rokah oblasti in naj ne delajo kot upravni organi. Imajo naj le naj- 
nujnejšo administracijo, ostalo naj opravljajo zanje strokovne službe cestno- 
gospodarskih organizacij ali upravni organi družbenopolitičnih skupnosti. De- 
lujejo naj brez denarnih skladov, ker vemo, da kdor nima sredstev, ne more 
odločati o tujih sredstvih, lahko se samo sporazumeva o določenem skupnem 
planu, skupnih obveznostih in podobno. 

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje, modernizacijo, rekonstrukcijo in 
gradnjo javnih cest naj bo odvisno od skupno dogovorjenih nalog v planskih 
dokumentih. Dogovor in samoupravni sporazum o temeljih plana to oprede- 
ljujeta za posamezno srednjeročno obdobje. 

V sedanji razpravi na Izvršnem odboru, kakor tudi že v razpravah na 
Republiškem odboru sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije od leta 
1974 dalje je prisotno, da maratonske razprave o preobrazbi odnosov in sa- 
moupravni organiziranosti v cestnem gospodarstvu bolj škodujejo kot kori- 
stijo ne samo pri realizaciji srednjeročnega plana razvoja cestnega omrežja, 
pač pa predvsem pri hitrejšem razvoju samoupravne organiziranosti na pod- 
ročju cestnega gospodarstva kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Prav tako je bilo opozorjeno, da je nezakonita vsaka enodomna skup- 
ščina. Skupščina Republiške skupnosti za ceste je enodomna, mandat dele- 
gatov te skupščine, ne da bi jim ga kdo podaljšal, teče od leta 1972 dalje, 
in vendar gospodari ta skupščina v letu 1979 s finančnimi sredstvi v višini 
5658,9 milijonov dinarjev! Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Janko Kušar, pred- 
stavnik SOZD Združenje cestnih podjetij Slovenije! 

Janko Kušar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
področju cestnega gospodarstva, kar je razvidno tudi iz samega predloga za 
izdajo zakona o javnih cestah, močno kasnimo. Več kot pet let je že od tega, 
ko je bil formiran prvi iniciativni odbor za ustanovitev samoupravne inte- 
resne skupnosti v cestnem gospodarstvu Slovenije. Vrsta samoupravnih in- 
teresnih skupnosti materialne proizvodnje in tudi družbenih dejavnosti si je 
v tem času pridobila že bogate izkušnje. Gotovo bi bila lahko celovita ocena 
družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje in tudi družbenih dejavnosti velika pomoč 
pri opredelitvi temeljnih izhodišč za pripravo zakona o javnih cestah. Toda 
za temeljne opredelitve, kot je na primer: kdo naj bi bil upravljalec s ce- 
stami oziroma status javne ceste, pa je vprašanje, če bi nam te analize kaj 
dosti pomagale, saj v teh samoupravnih interesnih skupnostih teh dilem prav- 
zaprav nikdar ni bilo. Seveda gre še za nekatera druga vprašanja, ki pa so 
po našem mnenju povezana z osnovno oziroma temeljno rešitvijo, to je statu- 
tom javne ceste. 

Glede na rešitve, predlagane v predlogu za izdajo zakona, se zavzemamo 
za to, da se ceste opredelijo kot osnovno sredstvo temeljnih organizacij ozi- 
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roma delovnih organizacij, ki vzdržujejo, obnavljajo in tudi gradijo ceste. 
Menimo, da v predlogu za izdajo zakona ni tehtnih utemeljitev in razlogov, 
ki bi onemogočali takšno opredelitev. Poleg tega naj še omenimo, da so ce- 
starji že pred letom 1968 upravljali s cestami. 

Utemeljitve oziroma stališča v predlogu za izdajo zakona, da je lahko 
eden od razlogov tudi ta, da -imajo delavci cestnih podjetij v cestah majhen 
delež minulega dela, ne sprejemamo kot resno napotilo za razmišljanje. 

Prav tako je povsem neupravičena zaskrbljenost predlagatelja v temelj- 
nih izhodiščih predloga, to je v poglavju IV. točke 1, kako bo mogoče zago- 
toviti varen promet in ustvariti pogoje za varno vožnjo, kdo bo odgovoren 
za vzdrževanje cest, kdo odpravljal črne točke, zimsko vzdrževalno službo, 
kdo izdajal dovoljenja za izredne prevoze, lokalne priključke in tako dalje. 
Predvsem so to naloge cestnih podjetij, in te že sedaj opravljamo- na vseh 
magistralnih in regionalnih cestah ter avtocestah. V manjši meri opravljajo 
te naloge cestna podjetja tudi na občinskih oziroma na lokalnih cestah. 

Predlagamo, da bi zaradi enotnejšega režima vzdrževanja cest, predvsem 
rednega vzdrževanja in zimske službe, v čimvečji meri v predlogu zakona 
upoštevali, da se opravljajo vzdrževalna dela tudi na drugih lokalnih cestah, 
prek organizacij, ki so za to specializirane. 

V 14. točki istega poglavja predlagatelj seveda povsem utemeljeno opre- 
deljuje, da so organizacije za vzdrževanje cest dolžne vzdrževati ceste v takem 
stanju, da je zagotovljen varen promet v skladu s predpisi o varnosti pro- 
meta. Tudi ta opredelitev izključuje nejasnosti okoli tega, kdo naj bi skrbel 
in bil tudi odgovoren za stanje in varnost v cestnem prometu. Seveda pa bo 
treba v zakonu opredeliti tudi pristojnosti in pravice upravljalca cest. 

V predloženem predlogu je na mnogih mestih govora o obveznostih te- 
meljnih oziroma delovnih organizacij, manj pa je govora o pravicah izvajal- 
cev. Na enem mestu se predlagatelj zavzema, kar je povsem utemeljeno, da 
je treba upravljanje s cestami približati porabnikom cest. Menimo, da je 
realna in prav tako utemeljena zahteva, da se upravljanje približa tudi iz- 
vajalcem del na slovenskih cestah. Ce tako opredeljeni vlogi izvajalcev do- 
damo še dejstvo, da je samoupravna interesna skupnost po našem mnenju 
mesto, kjer se uporabniki in izvajalci del dogovarjajo in usklajujejo svoje 
osebne in širše družbene interese, potem je dilema okrog statusa ceste za- 
gotovo lahko že mnogo manj sporna. 

Kolikor pa je vprašanje amortizacije sporno, predvsem z vidika obraču- 
navanja in načina uporabe, in če obstojajo tudi drugi utemeljeni in širši 
družbeni interesi, da se ceste ne opredelijo kot osnovno sredstvo, pa menimo, 
da je utemeljen predlog Zakonodajno-pravne komisije in predlagamo, da se 
prouči. Sklicujejo se na 102. člen ustave in pravijo, da ceste naj ne bi bile 
osnovno sredstvo cestnih podjetij, temveč da bi s cestami upravljali delavci, 
organizirani v temeljnih in delovnih organizacijah. 

Seveda pričakujemo, da bo v končnem besedilu zakona razrešeno tudi 
vprašanje, kaj je dejjavnost posebnega družbenega pomena, ker bo le na 
osnovi takšne opredelitve mogoče, da na osnovi svobodne menjave dela čim- 
bolj neposredno sodelujemo s samoupravnimi interesnimi skupnostmi na ni- 
voju občin in republike. 

Do ostalih vprašanj iz predloga zakona, kot so raven samoupravne organizi- 
ranosti, vprašanje zagotovitve sredstev in njihova delitev, pa je naše mnenje 
naslednje: 
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Glede samoupravne organiziranosti menimo, da je ustrezna temeljna usme- 
ritev, po kateri se ustanovijo občinske skupnosti in republiška skupnost za 
ceste. Dopustiti pa je treba možnost, da se v širši povezanosti, kot je mesto 
Ljubljana, Obalna skupnost, pa tudi druga medobčinska sodelovanja za določen 
program ali pa tudi trajneje, ustanovijo območne skupnosti za ceste, seveda na 
podlagi doseženih samoupravnih sporazumov v občinah. 

Glede zagotavljanja potrebnih sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in 
gradnjo cest menimo, da v zakonu ne bi smelo biti opredeljeno, kakšna sredstva 
bodo namenjena iz posameznih virov za posamezne kategorije cest. Nesprejem- 
ljivo je tudi, da zakon opredeljuje posamezne vire za ceste glede na raven 
samoupravne organiziranosti. Po našem mnenju naj bi zakotn opredelil vse 
možne vire. Usmerjanje teh virov za posamezne namene pa naj bi bilo odvisno 
od skupno dogovorjenih nalog v planskih aktih za srednjeročno obdobje. Pri tem 
naj bi se politika zagotavljanja sredstev določala z dogovori o temeljih planov, 
za zagotavljanje sredstev pa bi se opredelili v samoupravnih sporazumih o te- 
meljih planov teh skupnosti. 

Prav tako tudi predlagamo, da se samoupravna organiziranost in ostala 
vprašanja s področja zakona o javnih cestah uredijo v enotnem zakonu. 

Tovarišice in tovariši delegati! Cestna podjetja so v preteklih letih veliko 
vlagala v modernizacijo in obnovo prevoznih sredstev, gradbenih strojev, asfalt- 
nih baz in druge drobne mehanizacije, z namenom, da bi čimbolj zadovoljili 
zahtevam uporabnikov cest in možnosti hitrejšega razvoja prometa na sloven- 
skih cestah. Vrednost del na slovenskih cestah, ki jih bodo opravila cestna 
podjetja v letošnjem letu, bodo presegla 300 starih milijard dinarjev. Samo 
v zimski službi je potrebno angažirati nad 300 kamionov in 200 različnih drugih 
strojev. Gotovo je smotrno in tudi utemeljeno, da se vsa ta mehanizacija vključi 
in opravlja dela prek celega leta pri obnovi in modernizaciji slovenske cestne 
infrastrukture. V nasprotnem primeru bo redno vzdrževanje, predvsem pa 
zimska služba, izredno draga. 

Danes so cestna podjetja samoupravno organizirana v svojo sestavljeno 
organizacijo združenega dela v republiškem merilu, v kateri je zaposlenih nad 
4000 delavcev, ki si predvsem želijo, da bi bile nove rešitve v zakonu o javnih 
cestah tako v interesu širše družbene skupnosti kot tudi v interesu njih samih 
v skladu s pravicami in obveznostmi, ki jih dajeta ustava in zakon o združenem 
delu. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Franc Mali, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 32. okoliš, Litija! 

Franc Mali : Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija za Zbor občin 
in delegacija za Zbor združenega dela Skupščine občine Grosuplje in Litija sta 
dne 5. 11. 1979 obravnavali gradivo o predlogu za izdajo zakona o javnih cestah. 
Delegaciji sta ugotovili, da je v predlogu za izdajo zakona o javnih cestah, 
v obrazložitvi, še vedno prikazan fiksen znesek od prodanega bencina in naftnih 
derivatov, ki se namenja kot nadomestilo za uporabo cest. Navedeno nadomestilo 
se namreč kljub zvišanim cenam bencina in dizelskega goriva ne dviga soraz- 
merno s ceno, ker je določeno v fiksnem znesku. 

Delegaciji predlagata, da se v predlogu zakona o javnih cestah nadomesti 
fiksni znesek z določeno odstotno stopnjo kot nadomestilo za uporabo cest. 
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Delegaciji sta tehtno proučili tudi ustanavljanje skupnosti, tako občinskih 
kot tudi regionalnih in republiških skupnosti za ceste in ugotovili, da so po- 
memben dejavnik družbenopolitične skupnosti. Zato delegaciji predlagata, da 
se z zakonom predvidi in upošteva ustanavljanje občinskih skupnosti za ceste 
in republiške skupnosti za ceste. Območne skupnosti ter regionalne skupnosti 
pa naj bi se ustanavljale le po potrebi kot prostovoljne oblike za uresničevanje 
konkretnih programov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ferdo Prezelj, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija! 

Ferdo Prezelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz Idrije sta na 
razširjeni seji skupaj s predstavniki cestnih skupnosti in delegati občine Idrija 
v Republiški skupnosti za ceste in z odgovornimi predstavniki občinskega 
izvršnega sveta obravnavali predlog za izdajo zakona o javnih cestah. 

Ugotovljeno je bilo, da se s sistemskimi rešitvami tega področja vse pre- 
dolgo odlaša in da je potrebno vse sile usmeriti v to, da bo ustrezen zakon 
čimprej pripravljen. Ob obravnavanju določenih načel, ki so že razvidna iz 
predloga za izdajo zakona, pa smo se predvsem osredotočili na sklop treh pro- 
blemov, ki so bistveni za reševanje problematike cestne izgradnje oziroma 
vzdrževanja cest, in to: samoupravna organiziranost, financiranje in racionalno 
obnašanje pri trošenju sredstev za izgradnjo in vzdrževanje in s tem povezano 
vprašanje, čigavo osnovno sredstvo so ceste in kdo z njimi upravlja, kar je 
v predlogu za izdajo še posebno nedorečeno. 

Glede na to, da vsebinsko ločimo naše ceste na magistralne, regijske in 
lokalne, menimo, da mora tudi samoupravna organiziranost slediti temu prin- 
cipu tako, da ustanovimo občinske, regionalne in republiške skupnosti za ceste. 
Le na ta način bo omogočeno učinkovito dogovarjanje, sporazumevanje in pla- 
niranje na področju cestnega gospodarstva. Predvsem opozarjamo na vlogo 
regionalne skupnosti, kjer bo še naprej nujno potrebno usklajevati probleme 
in interese pri razvoju cestnega omrežja. 

Ob pregledu predvidenih virov financiranja izgradnje in rekonstrukcije 
cestnega omrežja ugotavljamo, da bo potrebno na vsak način za ta pomemben 
del infrastrukture zagotoviti več sredstev, in to s sistemsko dogovorjenimi 
rešitvami, kot so to že storila nekatera druga infrastrukturna področja. 

Rešitve, ki jih predvideva predlog za izdajo zakona v 10. točki, namreč 
pomenijo absolutno in relativno v občini Idrija polovico manj sredstev za 
lokalne in regionalne ceste v primerjavi s tekočim srednjeročnim obdobjem 
1976—1980. Ocenjujemo, da bi morali zagotoviti vnaprej vsaj tak tempo vla- 
ganja v regionalne in lokalne ceste, kot smo ga imeli doslej, saj bi vsako 
nazadovanje lahko povzročilo tudi politične probleme v določenih okoljih. Naše 
stališče je, da bi bil s tem ko bi cestna podjetja prevzela ceste kot svoja 
osnovna sredstva, storjen korak naprej, vendar pa bi zakon moral iskati re- 
šitve v variantni smeri, torej da bi s cestami upravljali delovni ljudje in 
občani v samoupravni interesni skupnosti za ceste. Glede na dosedanjo prakso 
bi bilo vsekakor potrebno za vse večje posege v ceste zagotoviti možnosti 
iskanja najcenejšega izvajalca del, saj se je prevečkrat dogajalo, da smo ne- 
racionalno trošili že tako skromna razpoložljiva sredstva. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ljubo Cimerman, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj! 

Ljubo Cimerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V svoji razpravi k predlogu za izdajo zakona o javnih cestah bi želel 
poudariti, da posredujem mnenje in predloge, oblikovane v razpravi, ki je bila 
o predmetni vsebini vodena v lokalni skupnosti za ceste občine Ptuj, ki je bila 
kot temeljna interesna skupnost za področje lokalnih cest v naši občini obli- 
kovana že leta 1975. 

Na osnovi izkušenj delovanja te skupnosti ter ugotovljenih družbenoeko- 
nomskih odnosov v razvoju cestnega gospodarstva, predvsem pa v razvoju 
cestne mreže v občini Ptuj, želim podati prispevek z naslednjimi ugotovitvami, 
mnenji in predlogi: 

Iz vsebine predloga za izdajo zakona o javnih cestah je razbrati ustavno 
podlago za izdajo zakona o javnih cestah, potrebo po uresničevanju družbeno- 
ekonomskih odnosov na podlagi ustave ter zakona o združenem delu, kar kot 
usmeritev v celoti podpiramo. Navedene ugotovitve so tudi odraz naših spo- 
znanj ter izhajajo iz ocene družbenoekonomskih in političnih odnosov v raz- 
voju samoupravljanja ter tako nedvomno predstavljajo usmeritev za nadaljnjo 
krepitev vloge delavca in občana tudi na področju urejanja cest in cestnega 
gospodarstva. 

Menimo torej, da gre za oblikovanje vsebine zakona, ki bo celovito urejal 
problematiko javnih cest, to je vprašanja graditve, rekonstrukcije in vzdrže- 
vanja vseh javnih cest, zagotavljanje sredstev za te namene ter vprašanja 
samoupravne organiziranosti na področju javnih cest v Socialistični republiki 
Sloveniji, kot tudi za besedilo zakona, ki bo sprejeto z veljavnimi ali dopol- 
njenimi zveznimi predpisi. 

Glede na cilj, ki ga z izdajo zakona želimo doseči, pa razprava v naši 
skupnosti kaže na potrebe po vključevanju naslednjih elementov v izhodišča 
za pripravo zakona. 

Zakon o javnih cestah mora med drugimi vsebovati določila, ki bodo 
odraz rednega stanja cestnega gospodarstva SR Slovenije, dosežene stopnje 
razvoja javne cestne mreže in perspektive tega razvoja z vidika družbeno- 
gospodarskih potreb republike, upoštevaje konkretno oceno stanja po občinah. 
Zato sodimo, da je pri oblikovanju določil zakona poleg predložene vsebine 
treba upoštevati še: 

a) Oceno uresničevanja družbenoekonomskih odnosov na področju cest- 
nega gospodarstva po občinah, saj je znano, da so ponekod že ustanovljene 
lokalne skupnosti za ceste na nivoju občine. V večini primerov pa je področje 
urejanja cest vključeno v cestno-komunalne skupnosti občin. 

Ocena bi poleg analize samoupravne organiziranosti in uveljavljanja druž- 
benoekonomskih odnosov morala vsebovati tudi analize virov sredstev za de- 
javnost teh skupnosti, to je njihovo sedanje materialno stanje. 

b) Analizo dosedanjega združevanja in zagotavljanja sredstev po posa- 
meznih virih sredstev za cestno dejavnost v SR Sloveniji, pri čemer ne mo- 
remo prezreti ugotovitve, razvidne iz pobude za spremembo in dopolnitve sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980, ki izhaja iz analize prihodkov Re- 
publiške skupnosti za ceste. 

6» 
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Ugotovljeni izpad sredstev od pričakovanih virov, to je predvsem od pro- 
daje plinskega olja in prerazporeditve prometnega davka od pogonskega gori- 
va v tem srednjeročnem obdobju, nas postavlja pred dejstvo, da ob določilih 
zakona definiramo trajno zagotovljene vire sredstev za dejavnosti v tej ah 
oni cestni skupnosti. 

Navedena ugotovitev potrjuje tudi dejstvo, da smo predloženi program 
Republiške skupnosti za ceste, na osnovi predloženih virov sredstev, potrjevali 
dvakrat. Prvič ob sprejemanju programa oziroma omenjenega samoupravnega 
sporazuma in drugič, ob razpisu cestnega posojila kot dopolnilnega vira za 
predmetni program združevanja sredstev ob poroštvu te skupščine. 

c) Primerjalne kazalce za dejavnost, ki bi se izvajala v eni ali v drugi 
predloženi organizacijski obliki oziroma interesni skupnosti na osnovah ocene 
možnosti zagotavljanja materialne osnove za delo teh skupnosti. 

d) Opozoriti velja tudi na obdobje, v katerem zakon pripravljamo in 
sprejemamo. Danes so namreč že dileme, kako v občinah planirati nadaljnji 
razvoj cestne dejavnosti in sodimo, da je glede planskih nalog potrebno doseči 
vlogo sedanje priprave in vsebine zakona. , 

Menimo, da je pri oblikovanju zakona potrebno doreči materialni in pravni 
status vseh javnih cest, tako kategoriziranih kot nekategoriziranih, pri čemer 
posebej izpostavljamo javne ceste v manj razvitih in obmejnih območjih naše 
republike, med katere spadajo tudi krajevne ceste, predvsem ob upoštevanju 
splošnega ljudskega odpora. 

Dejavnost skupnosti za ceste je treba opredeliti kot dejavnost posebnega 
družbenega pomena, vključno z novogradnjo, modernizacijo in rekonstrukcijo 
cest, kar je sicer sestavni del dejavnosti, ki se odvija v skupnosti za ceste. 

Definirati je treba obvezno sprejemanje normativov in standardov za po- 
samezno cestno dejavnost kot osnovo za sestavo programov oziroma temeljev 
planov vrednotenja dela. 

Oblikovati je treba določila zakona, po katerih bodo samoupravne inte- 
resne skupnosti upravljale s cestami, medtem ko le-te postanejo osnovno sred- 
stvo cestnih podjetij v posameznem območju. Pri tem se postavlja vprašanje 
amortizacije glede na dosedanje vzdrževanje, modernizacijo, rekonstrukcijo in 
gradnjo javnih cest, kar se je v preteklosti izvajalo skladno z družbenogospo- 
darskimi potrebami in trenutno zbranimi sredstvi ter povprečno, po našem 
mišljenju, ne predstavlja kvalitetne dobe več kot nekaj let. Ugotovitev lahko 
podkrepimo z znanimi krpanji javne cestne mreže že po nekaj letih izgradnje 
ali modernizacije. 

Ovrednotenje cestne mreže, ki je sicer dolgotrajen postopek, vključno z 
revalorizacijo vrednosti, pa sta po naši sodbi osnova za določanje minimalne 
amortizacijske stopnje. 

Iz predloga je razvidno, da bo zagotavljanje sredstev v glavnem usmerjeno 
v zakonsko predpisane vire in samoupravno združevanje sredstev, kot je sicer 
konkretizirano s predlogom besedila. Vendar je v določilih zakona po našem 
mišljenju treba definirati namen porabe sredstev po posameznih virih, po 
posameznih objektih in dejavnostih v zagotavljanje sredstev za amortizacijo, 
tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, gradnjo in sredstva za uprav- 
ljanje s cestami. 

Tako bi za posamezne interesne skupnosti, od občinske do republiške, 
zakon natančno opredelil vire sredstev in namen porabe za dejavnosti v skup- 
nostih na področju krajevnih cest, lokalnih cest, regionalnih in magistralnih 
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cest. Predlog utemeljujemo z ugotovitvijo Lokalne skupnosti za ceste obane 
Ptuj ki za vse aktivnosti na lokalnih cestah v skupni dolžin , 
jih imamo v občini Ptuj, razpolaga v tem letu s 13 milijoni din rednega pri- 
hodka ob upoštevanju, da so ti prihodki vezam na odločitve, sprejete na 
osnovi zakona iz leta 1971, kar vsekakor ni skladno z dejanskim družbeno- 
ekonomskim stanjem cest v občini, predvsem pa je razvidno, da niso usklađeni 
in definirani viri, ki so potrebni občinskim skupnostim za izvajanje osnovne 
dejavnosti. Pri tem mislimo le na obvezno in nujno dejavnost. ^ 

V določilih zakona je treba doreči tudi način izvajanja nadzora nad čez- 
merno uporabo cest, ki je v sedanjem času nezadovoljiv. 

Prav tako je potrebno, da skladno s predlogom z ustanovitev občinskih, 
po potrebi območnih in republiške skupnosti za ceste v zakonu dorecemov ogo 
občinske skupščine kot tudi Republiške skupščine pri soo ocanju o 
izvajanja cestne dejavnosti kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Edvin Kosič, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 24. okoliš, Postojna. 

Edvin Kosič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 24. okoliša za področje gospodarstva iz Postojne oziroma Ilirske 
Bistrice je ob obravnavi predloga zakona o javnih cestah izpostavila nekatere 
dileme, ki v tej fazi zahtevajo, da se bolj definira solidarnost. Zakaj želimo 
konkretnejše razjasnitve? Spremlja nas občutek, da smo sedaj ustvarjali skup 
no, odslej naprej pa naj skrbi vsak zase na osnovi svojih materialnih možnosti 

Po sedanjem zakonu je za regionalne ceste skrbela Republiška skupnost 
za ceste. Po predlogu novega zakona naj bi ta kategorija cest prešla v pris oj- 
nost občinskih cestnih skupnosti. V primeru naše občine gre za naslednje: 

Regionalnih cest je 90,3 km in so modernizirane šele 54/o ali 49,7 km. 
Ostale so slabe makadamske ceste. Te regionalne ceste so v koprski regiji, 
kamor spada naše področje, modernizirane v višini 80,4»/» v SR Sloveniji pa 
72,6 %. Iz tega izhaja, da še zdaleč nismo v enakopravnem položaju oziroma 
imamo bistveno slabši start. 

Po predlogu zakona dobimo nekaj več sredstev. Sedanja masa približno 
6 milijonov din se poveča na približno 13 milijonov dinarjev. Iz te bilance 
torej izhaja, da dobimo v našo skrb 90,3 km cest in za njihovo modernizacijo 
in vzdrževanje po predlogu zakona dodatno k sedanjim sredstvom še okoli 
7 milijonov dinarjev. Da bomo s temi sredstvi naredili bolj malo in da se 
sploh ne bomo približali povprečnim odstotkom moderniziranih regionalnih 
cest v SR Sloveniji, je dovolj jasno. Nasprotno, negativna razlika se bo le 
povečala. . . 

Predlagana merila za financiranje cest, ki imajo za osnovo bencinski dinar, 
tudi ne morejo predstavljati zadovoljivega merila, ker so pasivna področja 
spet v slabšem položaju. Zato trdimo, da smo ob startu v neenakopravnem 
položaju. 

Predlog zakona govori o določeni solidarnosti, za katero pa vemo, da se 
vedno bolj zaostruje. Zato je nujno potrebno to solidarnost opredeliti bolj 
konkretno, določiti, da bodo eni kot drugi, ki so morda v podobnem položaju, 
prek tega sistema hitreje ali vsaj v korak z drugimi reševali svojo cestno pro- 
blematiko. Po sedanjem predlogu zakona ni vidno, kako bi prek solidarnosti to 
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lahko dosegli. Zato želimo, da se to konkretneje opredeli, ker v nasprotnem, 
zaradi bistveno slabšega startnega položaja, ne moremo glasovati za predlog 
zakona o javnih cestah. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Vpra- 
šujem, kdo še želi besedo! Besedo ima tovariš Roni Nemec, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica! 

Roni Nemec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov iz 7. in 5. okoliša ter skupina delegatov za Zbor občin iz občine 
Nova Gorica so ob obravnavi gradiva za 27. sejo Republiške skupščine k za- 
konu o javnih cestah sprejele naslednja stališča: 

Brez dvoma je gospodarjenje in vzdrževanje javnih cest eno izmed izredno 
občutljivih področij našega gospodarskega in družbenopolitičnega življenja. To 
dokazujejo tudi dosedanje burne razprave tako v Republiški skupščini kot na 
ostalih ravneh. Samo v Republiški skupščini je poteklo od te razprave že pet 
let. Na osnovi teh razprav se je predlagatelj odločil, da celotno problematiko 
gospodarjenja z javnimi cestami obdela v enem zakonu. To je brez dvoma po- 
zitivno, ker bodo na enem mestu celovito zbrana vsa določila, ki urejajo gospo- 
darjenje s cestami. 

Predloženi predlog za izdajo novega zakona o javnih cestah je glede na 
pomembnost obravnaval 5. 11. 1979 tudi Medobčinski svet severnoprimorskih 
občin. Delegacije vseh štirih občin, to je Ajdovščine, Nove Gorice, Idrije in 
Tolmina, so imele k podanemu predlogu v glavnem enaka stališča. S temi sta- 
lišči soglaša tudi naša delegacija in v povzetku bi podal najpomembnejša: 

Pozdravljamo predvsem pobudo, da se z enim zakonom ureja celotno pod- 
ročje in ne tako, kot je bilo prvotno predvideno, z več zakonskimi predpisi. 

V vseh sredinah se pospešeno pripravljamo na sprejemanje srednjeročnih 
planov za novo srednjeročno obdobje do leta 1985, zato menimo, da bi morali 
.področje gospodarjenja s cestami urediti čimprej. Pri tem mislimo zlasti na 
novo organiziranost bodočih cestnih skupnosti. V okviru predlaganih rešitev 
menimo, da je najprimernejša rešitev tista, po kateri bi se delovni ljudje in 
občani prek svojih samoupravnih organizacij in skupnosti združili v občinsko 
interesno skupnost, v kateri bi upravljali z lokalnimi ali regionalnimi cestami, 
prek občinskih skupnosti pa naj bi se združili zaradi upravljanja z magistral- 
nimi in avtocestami v republiško skupnost za ceste. Glede na interese v po- 
sameznih občinah pa naj bi se fakultativno ustanovile tudi območne regionalne 
skupnosti, kjer bi se take potrebe posebej ugotovile. 

Brez dvoma je eno osnovnih vprašanj tudi bodoči sistem financiranja cest. 
Menimo, da v bodočem zakonu ne bi smeli, na osnovi določenih odstotkov, 
vnaprej razporejati sredstev za posamezne kategorije cest. To naj se opravi 
v skladu z dogovori o temeljih planov, to je na osnovi medsebojnih dogovorov. 
Zato menimo, da je predlagana razporeditev, ki je podana v predlogu za izdajo 
zakona, nesprejemljiva. 

V razpravi se je oblikovalo stališče, da naj ceste še naprej ostanejo v 
splošni rabi, saj bi vsaka druga oblika povzročila vrsto novih problemov, pred- 
vsem pa tudi podražila upravljanje oziroma vzdrževanje cest. 

Iz celotne razprave lahko zaključimo, da dajemo za posodobitev in gradnjo 
cest premajhna sredstva. Zato bi si morali vsi dejavniki prizadevati, da se 
v naslednjem srednjeročnem obdobju namenijo tem potrebam večja sredstva. 
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Ob dosedanjem izločanju sredstev tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju 
ne bomo uspeli rešiti najnujnejših potreb ter s tem zagotoviti hitrejšega, pred- 
vsem pa varnejšega prometa. Predvsem si moramo prizadevati, da bi čimprej 
prišlo do prerazporeditve prometnega davka na pogonska goriva, in sicer tako, 
da bi iz tega naslova več sredstev namenjali cestnemu gospodarstvu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ladislav Palfi, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 19. okoliš, Lendava! 

Ladislav Palfi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji 
5. 11. 1979 obravnavala predlog za izdajo zakona o javnih cestah in ima 
k posameznim vprašanjem naslednje predloge, stališča in mnenja: 

■ Skupina podpira varianto, da se ustanovijo občinske skupnosti za ceste 
kot temeljne skupnosti, ki se povezujejo v republiško skupnost, za izvajanje 
določenega programa modernizacije regionalnih cest, ki so skupnega pomena, 
pa se ustanovijo regijske — območne skupnosti, ki delujejo samo v času iz- 
vajanja tega programa. 

Skupina podpira varianto, da pogoje združevanja cest določi republiška 
skupnost za ceste z uporabniki in izvajalci. Solidarnostni sklad bi se moral 
ustanoviti na nivoju republike. 

Predlagatelj zakona bi moral pri izdelavi osnutka zakona pripraviti pregled 
sredstev, ki se zberejo v posamezni občini po mehanizmih iz 10. točke IV. 
poglavja predloga za izdajo zakona. Skupina meni, da predvideni viri financi- 
ranja iz 10. točke niso v skladu z obveznostmi, ki bi jih imele občinske skup- 
nosti za ceste. 

Skupina predlaga splošno pripombo glede opredelitve skladnejšega regio- 
nalnega razvoja, katerega bi predlagatelj zakona moral upoštevati. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Janez Kovačič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodar- 
stva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad! 

Janez Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov se je ob obravnavi predloga za izdajo zakona o javnih 
cestah osredotočila predvsem na vprašanje zagotavljanja sredstev za vzdrže- 
vanje, rekonstrukcijo in graditev cest. Glede na potrebe mesta Ljubljana se je 
pokazala v ljubljanskih občinah potreba po dodatnih virih sredstev. Na ini- 
ciativo Izvršnega sveta so delegati razpravljali o predlogu, da bi se sredstva 
izločala od 0,5'% davka na osebne dohodke, ki ga predpisujejo občinske skup- 
ščine kot svoj vir dohodka in so trenutno v občini Ljubljana-Bežigrad ne- 
izkoriščena. Delegati in predlagatelj Izvršni svet se zavedajo, da je to kršenje 
obstoječe davčne politike, vendar predlagamo, da se to vprašanje prouči in 
ugotovi, ali je možen tak način zagotavljanja dodatnih sredstev. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem to bogato razpravo. Predlagam zboru, 
da glede na uvodno besedo razpravo in vsebino poročil delovnih teles sprejme 
naslednji sklep: 

1. Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o javnih cestah se odloži. 
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2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije-naj upošteva stališča delovnih te- 
les Skupščine SR Slovenije in zbora, mnenja družbenih svetov in današnje 
razprave na seji zbora ter opredeli temeljne rešitve v zvezi z odprtimi vpra- 
šanji, ki so navedena v variantnih predlogih predloga za izdajo zakona. 

3. Zbor bo dokončno odločal o predlogu za izdajo zakona potem, ko bo od 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije prejel temeljne rešitve glede odprtih 
vprašanj. Izvršni svet pa naj te rešitve predloži zboru najkasneje do konca 
januarja 1980. 

Zeli kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, prosim da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Ker je skupina delegatov, ki smo jo imenovali ob obravnavi 3. točke dnev- 
nega reda končala z delom, predlagam, da se vrnemo na 3. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Pi osim poročevalca skupine, da poroča zboru. Besedo ima tovariš Branko 
Kozamernik! 

Branko Kozamernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Medzborovska skupina delegatov, imenovana na podlagi 278. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, je proučila razpravo v obeh zborih o pred- 
logu stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
skupaj s predloženimi amandmaji skupine delegatov s področja gospodarstva, 
16. okoliš, Maribor. Prosim vas, da vzamete te amandmaje v roko. 

1. Prvi amandma, in sicer k 1. odstavku 4. točke po mnenju skupine ni 
sprejemljiv, ker stroške v zvezi z izvajanjem nalog ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite ureja zakon o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti in jih 
zato ne more podrobneje opredeljevati zakon o stanovanjskem gospodarstvu. 

2. Drugi amandma, k 4. točki, drugi odstavek, po mnenju skupine ni 
sprejemljiv, ker je že predvideno, da se del stanarin, amortizacija lahko upo- 
rablja za obnovo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

3. Tretji amandma, k 2. točki, peti odstavek, ni sprejemljiv, ker je dobil 
predvideni sistem reševanja stanovanjskih problemov učencev in študentov 
podporo v vseh razpravah, tako v družbenopolitičnih organizacijah kot v dele- 
gatski bazi. 

Jasno pa je, da bi moral zakon bolj podrobno rešiti ta vprašanja, ki so 
v stališčih le načelno opredeljena. 

4. Četrti amandma, k točki 1, deveti odstavek, po mnenju skupine ni spre- 
jemljiv, ker je možno reševati ta vprašanja v skladu s sistemom planiranja 
na vseh področjih in v vseh območjih. Reševanje konkretnih problemov v 
zvezi s tem je prepuščeno samoupravnemu sporazumevanju v okviru samo- 
upravnih stanovanjskih skupnosti. 

Po proučitvi razprave v obeh zborih pa medzborovska skupina predlaga 
Zboru združenega dela, da sprejme naslednji amandma k amandmaju Odbora 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter Odbora za družbe- 
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noekonomske odnose: Na strani 8 naj se v desnem stolpcu v peti alinei 1. točke 
sklepov za besedami »amandmaja odborov« doda še »in problematiko gradnje 
v teh predelih«, tako da se celotno besedilo amandmaja glasi: ter prouči vpra- 
šanje zagotavljanja sredstev za graditev in obnovo kmečkih stanovanj, posebej 
v hribovitem in gorskem svetu ter v obmejnih območjih in drugo problematiko 
gradnje v teh predelih. 

Problematiko gradnje in financiranja stanovanj kmetov, posebej v gorskem 
svetu in v obmejnih območjih, je potrebno kompleksneje proučiti in najti si- 
stemske rešitve. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo med- 
zborovske skupine delegatov. Zeli še kdo razpravljati o poročilu? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Najprej bomo gla- 
sovali o predloženih amandmajih. 

Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja in Odbora za družbenoekonomske odnose, ki so raz- 
vidni iz skupnega poročila, in sicer: amadmaja k drugemu odstavku 3. točke 
in k četrtemu odstavku v desnem stolpcu na strani 4, potem amandma k četrte- 
mu odstavku v desnem stolpcu na strani 6, amandmaja k levem stolpcu v 
četrtem odstavku in desnemu stolpcu k prvemu odstavku na 7. strani, amand- 
maje k uvodnemu stavku ter 1. in 5. alinei v 1. točki sklepov, skupaj z dopol- 
nitvijo, ki jo predlaga, kot smo pravkar slišali, medzborovska skupina dele- 
gatov, in sicer, da naj se doda v peti alinei besedilo »in drugo problematiko 
gradnje v teh predelih«, in amandma k 2. alinei 5. točke priporočil. 

Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija z amandmaji soglašata. Ker 
gre za amandmaje, ki so po vsebinski povezanosti podobni, predlagam, da 
glasujemo o vseh teh amandmajih skupaj. Vprašujem zbor, če soglaša, da o 
teh amandmajih glasujemo skupaj! (Soglaša.) 

Ugotavljam, da se s predlogom, da glasujemo o amandmajih skupaj, stri- 
njamo, zato prosim, da o predlaganih amandmajih glasujemo. Kdor je za pred- 
lagane amandmaje, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za stanovanj sko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja in Odbora za družbenoekonomske odnose sprejeti z 
večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k tretjemu stavku tretjega odstavka v levem stolpcu na 3. strani, k prvemu 
stavku tretjega odstavka v levem stolpcu na 4. strani, k zadnjemu stavku pete- 
ga odstavka na 5. strani, k drugemu stavku prvega odstavka v levem stolpcu 
na 5. strani, k prvemu stavku prvega odstavka v desnem stolpcu na 5. strani 
in k osmi točki priporočil, ki so razvidni iz dopisa z dne 6. 11. 1979. 

Zakonodajno-pravna komisija se z amandmaji strinja, prav tako se z 
amandmaji strinjata odbora. Predlagam zboru, da tudi o amandmajih Izvršne- 
ga sveta glasujemo skupaj. Vprašujem zbor, če se strinja, da o amandmajih 
glasujemo skupaj! (Da.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim 
glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal. (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
sprejeti z večino glasov. 
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Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k sedme- 
mu odstavku, 11. odstavku in 15. odstavku prve točke stališč, sedmemu odstav- 
ku 5. točke stališč, prvi in drugi alinei četrte točke priporočil, ki so razvidni 
iz poročila Komisije z dne 25. 10. 1979. 

Ker so, kot ste lahko že sami ugotovili, predlagani amandmaji večinoma 
redakcijskega značaja, predlagam, da o predlaganih amandmajih glasujemo 
skupaj. Vprašujem, če kdo nasprotuje temu predlogu! (Nihče.) 

Izvršni svet in odbora se z amandmaji strinjajo. Kdor je za predlagane 
amandmaje, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije soglasno 
sprejeti. 

Glede predlaganih amandmajev skupine delegatov 16. okoliša iz Maribora 
smo slišali stališče skupine delegatov, ki je proučila predlagane amandmaje 
in meni, da ti amandmaji niso sprejemljivi. Sprašujem delegate 16. okoliša, 
ali vztrajajo pri predlaganih amandmajih! Besedo ima tovariš Janko Muraus, 
delegat 16. okoliša, področje gospodarstva, Maribor! 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov ne vztraja pri amandmajih. Menimo pa, da so določena 
naša stališča pravilna, zato se bomo pri oblikovanju besedila zakona na osnovi 
sprejetih stališč zavzemali za to, da bodo tudi naša stališča upoštevana v za- 
konskem besedilu. V občini Maribor smo že pred sprejetjem teh stališč reševali 
pomembna vprašanja na področju družbenoekonomskih odnosov na področju 
gospodarjenja s stanovanji, v skladu s temi stališči. Ocenjujemo pa, da bo 
največje breme tudi v bodoče ležalo pri reševanju problemov na občinskih 
organih in organizacijah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo torej, da delegati 
16. okoliša umikajo svoje amandmaje, zato ni potrebno o njih glasovati. 

Dajem na glasovanje predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji v celoti. Kdor 
je za predlog stališč, sklepov in priporočil, naj prosim glasuje! (140 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč, sklepov in priporočil soglasno sprejet. 

Ker je na seji že navzoč republiški sekretar za delo tovariš Andrej Grahor, 
predlagam zboru, da obravnavamo 6. točko dnevnega reda, to je 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
pri delu je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika k tej točki določil tovariša Andreja Grahorja, repu- 
bliškega sekretarja za delo. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose, ki je dal poročilo in dodatno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je dala poročilo. 

Z dopisom ste prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki jih 
sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Na klop ste 
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prejeli tudi informacijo o problematiki varstva pri delu in socialni varnosti 
delavcev, ki delajo pri obrtnikih iz drugih republik in pokrajin. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta beseda? (Zeli.) Besedo ima tovariš Andrej 
Grahor, republiški sekretar za delo! 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej bi se vam rad zahvalil, da ste mi s preureditvijo dnevnega reda omo- 
gočili, da se udeležim razprave v dveh zborih. 

Na dnevnem redu je predvideno, naj bi delegatska skupščina danes raz- 
pravljala o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. Povod za 
predlagane spremembe je vsakodnevna praksa trgovanja z delavci. Posredniki, 
ki so formalno obrtniki, dajo delavce na razpolago delovni organizaciji in za to 
dobijo plačilo. Nujno je torej, da v današnji razpravi opozorimo na te pereče 
probleme ter poiščemo rešitve za izboljšanje le-teh. Predlog za spremembo 
zakona bo služil predvsem kot povod za razpravo. Gre za mobilizacijo vseh 
družbenih sil, potrebnih, da ta oblika izkoriščanja človeka po človeku izgine. 
Osnovna tema torej ni varstvo pri delu, temveč družbenoekonomski odnos, 
položaj delavca v samoupravni družbi. 

Naj vas spomnim na nekatera splošno znana dejstva, ki so rezultat ob- 
širnih razprav v zadnjih dveh mesecih. Sodelovanje zasebnih obrtnikov z druž- 
benim sektorjem je pri nas urejeno v obrtnem zakonu. Predvideno je dolgo- 
ročno sodelovanje na osnovi samoupravnih sporazumov ali kratkoročno po- 
godbeno prevzemanje posameznih del. Pravice delavcev, ki so v delovnem raz- 
merju pri zasebnih obrtnikih, pa so urejene v zakonu o delovnih razmerjih in 
dodatno konkretizirane v kolektivni pogodbi, pa tudi v samoupravnih spora- 
zumih o minimalnih standardih. 

V zadnjih desetih letih je večkrat prihajalo do prakse, ki grobo krši našo 
zakonsko ureditev na tem področju. Danes lahko trdimo, da v določenem šte- 
vilu primerov sploh ne gre za sodelovanje zasebnega obrtnika z združenim 
delom. Gre za obliko, ko zaradi ozkih podjetniških interesov vodstvo neke 
delovne organizacije ali neke temeljne organizacije združenega dela za določen 
del svojih prevzetih obveznosti ne želi povečati števila delavcev v delovnem 
razmerju, ampak poišče izhod v navidezni kooperantski pogodbi. Tak način 
poslovanja je odprl vrata navideznim oblikam obrti, ko gre le za nakup in 
prodajo delovne sile proti plačilu opravljenih delovnih ur. Včasih prevzamejo 
zasebniki od delovnih organizacij obsežna dela s kratkimi roki, za katera je 
že po samem obsegu dela jasno, da zahtevajo nekaj desetin delavcev. Torej 
nastopajo kot gradbeni podjetniki, ki prevzeta dela opravljajo navidez prek 
svojih podkooperantov, dejansko pa z večjim številom mezdnih delavcev. 
V obeh primerih ne gre za obrt, kot jo razumeta zakon o združenem delu in 
naš obrtni zakon. Gre za pojav protizakonitega privatnega podjetništva, za 
grobo izkoriščanje delavcev, ki ga iz ozkih, skupinskolastninskih vzrokov pod- 
pirajo vodstva nekaterih delovnih organizacij. Pri tem je opeharjena tudi 
družba, kajti opisane kooperantske pogodbe pomenijo navidez manjše število 
zaposlenih v temeljni organizaciji, torej tudi manj dajatev in prispevkov in 
manj skrbi za stanovanja in prehrano delavcev. Vse te skrbi naloži delovna 
organizacija družbi kot celoti, da bi sama izkazala in delila večji dohodek. Te 
delovne organizacije lahko sprejemajo vse nenadne zahteve investitorjev in 
jih rentabilno izvršujejo. Vse napake v njihovem lastnem planiranju se skri- 
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jejo. Poleg tega pa predstavljajo plačila kooperantom materialni strošek, ne 
pa izplačilo iz čistega dohodka, kot so to osebni dohodki. 

Pojav ni od včeraj. Izvršni svet je že lansko jesen opozoril in tudi ukrepal, 
vendar pa družbena reakcija na ta problem ni bila dovolj učinkovita. Naša 
naloga je predvsem, da zagotovimo izvajanje zakonov, ki urejajo poslovanje 
pri nas in ki zagotavljajo pravice delavcem iz delovnega razmerja, pravice 
do varnega dela, pravice do samoupravljanja v organizacijah združenega dela, 
kjer delajo in v krajevnih skupnostih, občini in širših družbenopolitičnih skup- 
nostih. Kršitev teh pravic je neizvajanje predpisov in predstavlja prekršek in 
kaznivo dejanje. Imamo družbene pravobranilce samoupravljanja, imamo orga- 
ne inšpekcije in nadzora, organe pregona in sodne organe. Izdanih je bilo več 
kot sto ukrepov, vloženih mnogo prijav sodnikom za prekrške in na desetine 
ovadb javnim tožilcem. Znane so prve kazenske sodbe. V vrsti primerov je 
opaženim nezakonitostim sledila akcija, ki je bila včasih tudi sorazmerno 
uspešna. Vendar s to akcijo kot celoto ne moremo biti zadovoljni. Lahko bi 
rekli, da smo preganjali posamezne znane primere, da pa šele spoznavamo vso 
globino pojava. 

Ne moremo biti zadovoljni z obsegom in globino naše analize in naše 
akcije. Organi samoupravljanja, vključno z organi delavske kontrole, zelo po- 
gosto niso reagirali na eksoesne pojave. Kako bi bilo sicer mogoče, da družbeni 
pravobranilci samoupravljanja za nekatere temeljne organizacije ugotavljajo, 
da imajo na gradbiščih nad polovico delavcev, zaposlenih pri posrednikih. Ali 
ni v takem primeru to že temeljna organizacija za posredovanje in ne več 
temeljna organizacija, ki se ukvarja z gradbeno dejavnostjo? 

Tudi vodstva sindikata gradbenih delavcev in sindikata obrtnih delavcev 
so o teh pojavih razpravljala že pred časom. Danes ugotavljajo relativno maj- 
hen uspeh svojih akcij. Najpogosteje kažejo na ekonomske razloge, ki so po- 
samezne vodilne delavce spodbujali k blokiranju akcije sindikata. Znano je, 
da je Združenje temeljnih organizacij združenega dela gradbeništva v Gospo- 
darski zbornici Slovenije o zadevi razpravljalo celo večkrat. Zal prav tako 
s skromnim praktičnim rezultatom. 

Nujna je torej še bolj intenzivna konkretna akcija vseh družbenih de- 
javnikov, zlasti v vsaki temeljni organizaciji, kjer je prihajalo ali bi lahko 
prišlo do kršitev elementarnih pravic delavcev iz delovnega razmerja. 

Dovolite mi, da na kratko opozorim še na razloge, ki so privedli do pred- 
loga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu, ki ga danes obravnavamo. 

Temeljno izhodišče nam je bilo prepričanje, da moramo zagotoviti ve- 
ljavnost in uporabo naših sistemskih predpisov. Ni mogoče, da delavec ne bi 
imel pravic, ki mu jih zagotavljajo zakon o združenem delu, zakon o delovnih 
razmerjih, kolektivna pogodba in sistem minimalnih standardov. Ne prista- 
jamo na to, da bi se naš obrtni zakon zlorabljal za prikrivanje prodajanja 
delavcev. Na temelju ugotovitev inšpekcije o obsegu pojava in njegovi druž- 
beni nevarnosti ter o težavah pri pregonu je Izvršni svet v juliju letos dolo- 
čil besedilo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu, z osnutkom zakona. Ta predlog uvaja potrebne evidence 
pogodb z obrtniki kooperanti, nalaga našim organizacijam združenega dela, 
da se pred sklenitvijo pogodbe prepričajo, da je poslovanje obrtnika usklađe- 
no s predpisi, zlasti glede delovnih razmerij, in ureja nekatera vprašanja 
varnosti pri delu. Cilj akcije ni zaviranje dejavnosti gradbenih obrtnikov in 
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njihovega kooperiranja z združenim delom. Prav tako ni cilj, da bi zapirali 
gradbeno dejavnost v Sloveniji organizacijam iz drugih delov Jugoslavije, 
pač pa naj bi predlagana sprememba zakona zagotovila, da izginejo ekonom- 
ske ugodnosti za posredniške pogodbe. Predlagana sprememba zakona bo z 
uvedbo evidenc bistveno olajšala delo ogranom inšpekcije in pregona, kakor 
tudi sodišču. Tako bi uredili tiste odnose, kjer gre za kooperacijo obrtnika z 
združenim delom, in razkrinkali tiste odnose, kjer gre za kupoprodajo delav- 
cev, prikrito z navidezno kooperantsko pogodbo. Naj izrecno poudarim, da ni 
namen tega zakona, da bi na novo urejali družbenoekonomske odnose na tem 
področju. Ti so urejeni v ustavi, v zakonu o združenem delu, v zakonu o delov- 
nih razmerjih, v obrtnem zakonu in drugod. Sprememba zakona naj bi zago- 
tovila le, da bodo organi pregona lažje zaznali kršitve teh predpisov, da 
bodo dokazi dostopni in sodni postopki uspešni ter da bodo za kršitve odgo- 
varjali vsi, ki se danes okoriščajo z njimi, tako posredniki kot njihovi sodelav- 
ci v združenem delu. Tak predpis zakona naj bi obenem omogočil, da s pod- 
zakonskimi predipsi uredimo nekatere, z izvajanjem zakona povezane obvez- 
nosti organizacij združenega dela in njihovih kooperantov ter damo potrebna 
navodila organom pregona. 

V razpravah, ki so jih opravili odbori in komisije te skupščine, je prišlo 
do prepričanja, da besedilo predlaganega osnutka zakona prekoračuje tema- 
tiko zakona o varstvu pri delu ter prav zato ne zagotavlja vseh potrebnih 
zakonskih osnov za dosego družbenega cilja. Po tem enotnem stališču odbo- 
rov in komisij je potrebno proučiti tudi potrebne spremembe in dopolnitve 
zakona o delovnih razmerjih in obrtnega zakona ter predlagati sprejetje po- 
trebnih kolizijskih norm, da bi se uredili problemi enotno v vsej Jugoslaviji. 
Izvršni svet sprejema to stališče odborov in komisij Skupščine SR Slovenije 
in predlaga, da ga sprejmeta tudi oba pristojna zbora. Predlagatelj soglaša tu- 
di s stališčem Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da naj 
bi zakon danes obravnavali le v prvi fazi, to je kot predlog za izdajo zakona. 

Problemi, ki smo jih navedli, imajo tak družbeni pomen in razsežnost, da 
jih zgolj z normativnimi posegi in z akcijami organov pregona in nadzora 
ne bo moč rešiti. Pogoj za izkoreninjenje tega pojava je široka in povezana 
akcija vseh subjektivnih sil, ki morajo zasnovati svojo akcijo v samem zdru- 
ženem delu, zlasti pa v organizacijah združenega dela gradbeništva. Iz neka- 
terih trenutnih odmevov je moč razpoznati, da se marsikje problematičnosti 
sedanjega stanja sploh ne zavedajo. Organi samoupravljanja niso bili poučeni 
o sklepanju kooperantskih ali posredniških pogodb. Poslovodni organi so ocen- 
jevali le komercialne rezultate pogodb, zanemarjali pa so njihovo družbeno 
vsebino. In tudi zato je nujna akcija subjektivnih sil. Predvsem bi morala iti 
v smeri ustvarjanja pogojev, da samoupravljanje kot most med sedanjostjo in 
prihodnostjo postane tisti način, s katerim se ta protislovja obvladajo in pre- 
mostijo. Znane so nam akcije sindikatov, nič manj pa ni pomembna akcija 
komunistov teh organizacij združenega dela. Te akcije bi morale izpostaviti 
odgovornost poslovodnih in samoupravnih organov, ki so do sedaj dopuščali in 
s tem objektivno podpirali razmah tega pojava. Ker pa pojav presega meje po- 
samezne organizacije združenega dela in je družbeno nevaren, bi se morala 
vključiti v nadaljnje preprečevanje takšnih pojavov tudi širša vodstva druž- 
benopolitičnih organizacij, organi Gospodarske zbornice Slovenije kot tudi 
skupščinske komisije za družbeni nadzor, organi družbene samozaščite itd. 
Zato predlagam, da Skupščina SR Slovenije s svojimi stališči usmeri druž- 
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benopolitično akcijo za razrešitev tega problema. Izvršni svet bo sistematično 
spremljal celotno družbeno aktivnost in usmerjal dejavnost upravnih organov, 
dokler problem ne bo rešen. Seveda bo obenem z odpravo tega ekscesnega po- 
java praktično potrjena in podprta naša usmeritev, ki obravnava osebno delo 
kot del naše ureditve, in potrjena usmeritev na njegovo< dolgoročno povezova- 
nje z združenim delom, v okviru zakona o združenem delu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomaž i č: Želita poročevalca Odbora in Komisi- 
je poročila se ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije! 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Preden bom posredoval stališča Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije o tem pojavu, bi rad povedal, da smo razpravljali o tej proble- 
matiki kot o delu celotne politike zaposlovanja v SR Sloveniji. Širša razprava 
bo vodena še letošnje leto oziroma v začetku prihodnjega leta, o čemer bomo 
pravočasno seznanili tudi vas delegate. 

Rad bi opozoril tudi na včerajšnjo zelo kratko oddajo v televizijskem 
dnevniku, ki je prikazala, kako teče zaposlovanje v tistih naših organizacijah, 
kjer so se takih oblik navadili tudi v rednem sistemu zaposlovanja. Opozor- 
jeno je bilo na eno od organizacij v Ljubljani, ki je v enem dnevu zaposlila 
sto delavcev, pri tem pa se odgovorni niso vprašali, kje bodo ti delavci živeli, 
da bi lahko v temeljni organizaciji tudi delali. Želim opozoriti, da so to pojavi, 
s katerimi želijo posamezniki razreševati tudi svoje lastne slabosti notranje 
organiziranosti, notranjega slabega planiranja, s tem pa povzročajo številne 
probleme predvsem delavcem samim, sebi in družbi. 

Kot sem že uvodoma poudaril, smo včeraj na Predsedstvu obravnavali 
predloženi predlog za izdajo zakona. Želim opozoriti predvsem na naše te- 
meljne usmeritve. 

Rad bi poudaril, da so bili družbenoekonomski položaj ter številne kršitve 
pravic delavcev vzrok, da so sindikati na 9. kongresu Zveze sindikatov Slo- 
venije leta 1978 v Mariboru ostro obsodili vse oblike nezakonitega in brez- 
pravnega zaposlovanja delavcev pri zasebnih delodajalcih ter zahtevali za- 
ostritev odgovornosti poslovodnih organov, ki omogočajo ali dopuščajo tak ne- 
human način zaposlovanja. 

Omenjeno problematiko so medtem obravnavali že v vrsti republiških 
organov, reševanje tega problema pa otežuje dejstvo, da se samostojni obrtnik 
iz druge republike ni dolžan ravnati po kolektivni pogodbi, ki ureja delovna 
razmerja in varstvo pri delu, kakor tudi ni dolžan upoštevati določila družbe- 
nega dogovora o minimalnih standardih zaposlovanja. Vse to je narekovalo 
nekatere predloge za spremembo in dopolnitev zakona o varstvu pri delu, s 
katerim zakonodajalec predlaga povečano odgovornost organizacij združenega 
dela, ki sklepajo kooperantske pogodbe z nosilci samostojnega osebnega dela. 
Predlagana sprememba zakona naj bi zagotovila, da bodo nosilci samostojne- 
ga osebnega dela poslovali po veljavnih predpisih v SR Sloveniji, po katerih 
morajo poslovati tudi obrtniki, ki imajo obrtna dovoljenja, izdana v SR Slo- 
veniji. 

Podatki kažejo, da je za posamezne primere v nekaterih občinah v drugih 
republikah zelo lahko dobiti tako obrtno dovoljenje, saj ga imajo na primer 
za gradbena dela že tudi pet let stari otroci, pa tudi zdravniki. Ob reševanju 
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te problematike pa je potrebno zlasti upoštevati naslednja dejstva: Zaposlo- 
vanje delavcev iz drugih republik pri nosilcih samostojnega osebnega dela ter 
njihov družbenoekonomski položaj kažeta, da gre predvsem za posredovanje 
delovne sile s strani kooperanta. 

Vedno večje število kooperantskih pogodb, sklenjenih med obrtniki in 
gradbenimi organizacijami združenega dela, pomeni, da imata obe stranki 
obojestransko korist, ki je posledica cenene delovne sile, kar pomeni, da gre 
pretežno za mezdni položaj teh delavcev, nesocialistično in nezakonito posre- 
dovanje delovne sile oziroma za izkoriščanje delavcev na tej osnovi. S sklepa- 
njem kooperantskih pogodb se organizacija združenega dela izogne vsaki od- 
govornosti glede zagotavljanja varstva pri delu in drugih pravic iz delovnega 
razmerja za te delavce. Organizacija združenega dela tudi ni dolžna prijaviti 
kooperantske pogodbe, kontrolirati oziroma strokovno preizkusiti obrtnika in 
njegovih delavcev, preverjati, koliko delavcev obrtnik dejansko zaposluje, pre- 
verjati, ali so delavci poučeni o predpisih o varstvu pri delu, ali so zdrav- 
stveno sposobni za opravljanje določenih del, ugotavljati, v kakšnih razme- 
rah ti delavci živijo, prijavljati nesreče pri delu tistih delavcev, ki delajo 
pri obrtnikih. Odgovornost za varstvo pri delu, za življenjske in kulturne raz- 
mere teh delavcev ima izključno obrtnik. 

Pri tem pa obrtnik iz druge republike ni obvezan sklepati delovnih razme- 
rij po tukajšnjih predpisih in ni dolžan zagotavljati takšnih življenjskih po- 
gojev svojim delavcem, kakor jih določa družbeni dogovor o minimalnih 
standardih oziroma kakršne so dolžni zagotavljati obrtniki, ki imajo registri- 
rano obrtno dejavnost v SR Sloveniji. 

Gre tudi za načelno vprašanje, ali lahko organizacija združenega dela 
mimo zakonskih določil oddaja določena dela drugim, čeprav ima prijavljeno 
registracijo za opravljanje takih del. Razumljivo bi bilo, da sklepa pogodbe 
s kooperanti za opravljanje določenih strokovnih del, za katere sama nima 
registracije. Praksa kaže, da organizacije združenega dela oddajajo določena 
dela kooperantom zato, ker le-ti razpolagajo s cenejšo delovno silo, organiza- 
cija združenega dela pa obračunava takšna dela kot storitve drugih, kar zanjo 
pomeni le materialni strošek. 

V skladu z zakonom o delovnih razmerjih lahko organizacija združenega 
dela, katere dejavnost je sezonskega značaja, sklene delovno razmerje z de- 
lavci za določen čas. Vendar je opaziti vedno večji interes vodstev temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih organizacij, da na enostavnejši, cenej- 
ši in hitrejši način opravijo prevzeta investicijska dela, s sklepanjem koope- 
rantskih pogodb z obrtniki iz drugih republik. 

Ugotovitve in ukrepi organov inšpekcije dela in drugih dejavnikov pri 
ugotavljanju stanja na tem področju teh razmer niso sanirali. Vse to pogo- 
juje potrebo po povečani odgovornosti organizacij združenega dela pri sklepa- 
nju kooperantskih pogodb ter takojšnjo odpravo vseh oblik nezakonitega in 
neorganiziranega zaposlovanja delavcev iz drugih republik, zlasti v primerih, 
ko gre za posredovanje delovne sile. 

Na podlagi informacij in dosedanje aktivnosti organov Zveze sindikatov 
Slovenije sprejema Predsedstvo Republiškega sveta določene naloge in obvez- 
nosti, v katerih je opredelilo tudi posamezne naloge za naše organe in organi- 
zacije na posameznih področjih. V tej aktivnosti, ki smo jo začrtali s temi 
sklepi, se opredeljujemo, da bo potrebno na tem področju z organizirano ak- 
cijo razreševati položaj delavcev, zaposlenih pri nosilcih samostojnega dela. 
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Takšna organizirana aktivnost je potrebna tudi zato, ker predlagane zakonske 
spremembe ne bodo same razrešile materialnega položaja teh delavcev in or- 
ganizacij združenega dela, ki so do sedaj na osnovi kooperantskih pogodb ime- 
le določene ugodnosti pri ustvarjanju dohodka in pridobivanju delavcev, ne 
da bi z njimi sklenile redno delovno razmerje oziroma delovno razmerje za 
določen čas. 

Zato morajo v tej organizirani akciji sodelovati republiški in občinski u- 
pravni organi, njihove inšpekcijske službe, skupnosti za zaposlovanje ter orga- 
nizacije združenega dela, ki morajo na osnovi sprejetih podrobnih programov 
hitreje razreševati vprašanje položaja teh delavcev. Takšna organizirana ak- 
tivnost je potrebna tudi zato, ker organizacije Zveze sindikatov ne morejo 
same razreševati teh vprašanj. 

Predsedstvo Republiškega komiteja poudarja, da je potrebno doseči več- 
jo odgovornost drugih subjektov pri razreševanju navedene problematike. Cilj 
te akcije ni zaviranje dejavnosti nosilcev samostojnega osebnega dela in nji- 
hovega povezovanja z združenim delom. Prav tako ni cilj, da bi omejevali sa- 
mostojnim nosilcem osebnega dela iz drugih predelov Jugoslavije opravljanje 
določenih del v Sloveniji. Delavcem, ki so zaposleni pri nosilcih samostojne- 
ga osebnega dela, pa bomo s povečano družbeno akcijo omogočili urejanje 
njihovega družbenoekonomskega položaja in njihovih pravic iz delovnega raz- 
merja, zdravstvenega in socialnega zavarovanja, varstva pri delu in drugo. 

Poleg posameznih nalog, ki jih imajo občinski sveti Zveze sindikatov, os- 
novne organizacije in republiški odbori sindikatov dejavnosti, zlasti gradbe- 
nih, obrtnih, kmetijskih in drugih dejavnosti, kjer se takšne oblike dela pojav- 
ljajo, morajo izoblikovati skupna izhodišča, zlasti glede pogojev, pod katerimi 
je možno sklepati kooperantske pogodbe, načine organiziranega zaposlovanja 
delavcev iz drugih republik in zagotavljanja njihovih samoupravnih pravic v 
skladu z zakonskimi predpisi socialističnih republik in pokrajin. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije zahteva, da 
se zaposlovanje delavcev iz drugih republik izvaja organizirano, prek skup- 
nosti za zaposlovanje. V tem smislu naj se skupnosti za zaposlovanje poveže- 
jo z ustreznimi skupnostmi za zaposlovanje in njihovimi službami iz drugih 
republik ter z organizacijami združenega dela, ki zaposlujejo nove delavce. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije načeloma 
podpira predlog za spremembo zakona o varstvu pri delu. Pri tem podpiramo 
tudi stališča Zakonodajno-pravne komisije, ker bo potrebno ob tem vztrajati, 
da se problematika reševanja in dograjevanja družbenoekonomskih odnosov 
ureja celovito, tako za delavce v združenem delu kakor za delavce, zaposle- 
ne pri nosilcih samostojnega osebnega dela. 

Predsedstvo tudi soglaša s predlogom za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. Predlagatelj zakona pa naj pripravi 
nov, na podlagi razprave dopolnjen osnutek tega zakona. Sprejemanje spre- 
memb in dopolnitev omenjenega zakona naj se izvede po normalnem postopku. 

V predlogu sprememb in dopolnitev zakona je potrebno zlasti predvideti 
načine registracije kooperantskih pogodb pri pristojnem organu skupščine ob- 
čine, pristojnosti upravnih organov pri ukrepanju za rešitev samoupravnih 
pravic teh delavcev ter obveznosti obrtnika, da pri sklepanju kooperantskih 
pogodb z organizacijami združenega dela predloži stvaren dokaz. Ce drugega 
ne, pa delovne knjižice vseh delavcev, ki bodo opravljali dela na podlagi 
kooperacijske pogodbe. 
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Predsedstvo bo sodelovalo s sindikati republik oziroma pokrajin in občin, 
kjer imajo zasebni delodajalci registrirano obrtno dejavnost. Ob tem se bo 
zavzemalo, da bodo slovenske organizacije združenega dela na osnovi skupnih 
vlaganj odpirale nove proizvodne obrate na manj razvitih področjih in na ta 
način prispevale k hitrejšemu razvoju in večji zaposlenosti prebivalstva. 

Predsedstvo se je tudi zavezalo, da bo o celotni problematiki ter aktiv- 
nosti pri odpravljanju nezakonitih oblik zaposlovanja seznanilo Svet Zveze 
sindikatov Jugoslavije, z namenom, da se v okviru Sveta Zveze sindikatov 
Jugoslavije sprejmejo enotna izhodišča za zagotavljanje samoupravnih pra- 
vic delavcev, zaposlenih pri nosilcih samostojnega osebnega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Aleksander Wille- 
waldt, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 13. okoliš, 
Radovljica! 

Aleksander Willewaldt: Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Naša delegacija je obravnavala predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. Pri obravnavi pred- 
loga dopolnitev in sprememb smo člani delegacije, skupaj z Zborom zdru- 
ženega dela Skupščine občine Radovljica, kritično obravnavali že sedanje sta- 
nje izpolnjevanja veljavnega zakona o varstvu pri delu, s posebnim poudar- 
kom na varstvu pri delu pri samostojnih obrtnikih in zasebnih delodajalcih. 
Znano je namreč, da samostojni obrtniki in zasebni delodajalci ne poučujejo 
delavcev o varnem načinu opravljanja del in nalog ter da svoje zaposlene ne 
pošiljajo na redne preventivne zdravstvene preglede. Zato delegati zahtevamo, 
da naj organi nadzora, predvsem inšpekcija dela striktno izvajajo določila za- 
kona o varstvu pri delu in naj redno kontrolirajo izvajanje zakonskih določil. 

Opisane kršitve zakonodaje so še bolj kritične pri delavcih, zaposlenih pri 
kooperantih, kar je nakazano že v obrazložitvi za spremembo in dopolnitev 
zakona o varstvu pri delu, zato zahtevamo še strožji nadzor nad spoštovanjem 
že obstoječe zakonodaje, zlasti še predlagane dopolnitve 17. člena omenjenega 
zakona. Pričakujemo, da bodo vsi za to poklicani svojo dolžnost v bodoče še 
bolje opravljali in s tem preprečili izkoriščanje, ki se pojavlja v zadnjem 
času. 

Z navedenim bi zagotovili varno delo in varne delovne razmere vseh za- 
poslenih, ne glede na to, ali je to združeno delo ali zasebni delodajalec, kar bi 
zanesljivo vplivalo na zmanjšanje poškodb pri delu. S tega vidika dajemo vso 
podporo predlaganim spremembam in dopolnitvam zakona o varstvu pri de- 
lu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ferdo Prezelj, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. Prosim! 

Ferdo Prezelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o varstvu pri delu predstavlja- 
jo določen korak naprej pri urejanju te pereče problematike. Vendar menimo, 
da le-te ne bodo imele ustreznega učinka, predvsem zato ne, ker so v 54. in 
55. členu navedene smešno nizke denarne kazni. Denarno kazen, ki je navede- 
na v prvem oziroma v drugem odstavku 54. člena, in sicer 500 do 50 000 di- 
narjev ter 50 do 5000 dinarjev, ne bo imela ustreznega rezultata. Ta določba 
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namreč dopušča sodniku za prekrške možnost, da bo kaznoval organizacijo 
združenega dela, ki bo storila omenjeni prekršek, z denarno kaznijo 500 dinar- 
jev in odgovorno osebo s 50 dinarji. Iz tega je jasno, da so predvsem začetne 
kazni prenizke. Prav tako je tudi predlagana sprememba 55. člena, ki govori o 
prekrških zasebnega delodajalca, prenizka, saj kazen 500 dinarjev na primer 
za zasebnega zidarskega obtrnika ne predstavlja ničesar. 

Pri vsej tej problematiki pa moramo pripomniti, da bi navedeno proble- 
matiko izkoriščanja človeka po človeku lahko rešili le z odvzemom obrti tistim 
obrtnikom, ki pač opravljajo obrtno dejavnost na družbeno škodljiv način. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo, prosim, razpravljati? (Nih- 
če.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme na osnovi vsebine poročil in stališč delovnih teles in glede 
na današnjo uvodno obrazložitev ter razpravo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
stvu pri delu se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva stališča Družbenopolitičnega 

zbora, predloge, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora in pred- 
loge, dane v razpravi na seji zbora, pri čemer naj vsebuje osnutek zakona le 
materijo, ki se neposredno nanaša na zagotavljanje varstva pri delu delavcev, 
ki jih zaposlujejo obrtniki, ki imajo kooperantske pogodbe z organizacijami 
združenega dela, in na določila, na podlagi katerih bo mogoče vzpostaviti evi- 
denco za oddajo del na podlagi kooperantskih odnosov. 

3. Z ukrepi vseh organov samoupravne delavske kontrole, družbenega 
nadzora in pregona in z družbeno samozaščito ter s sodelovanjem med repu- 
blikami je potrebno preprečevati vse oblike posredovanja delovne sile, ki se 
zakrivajo z različnimi podkooperacijskimi odnosi in drugimi odnosi, ker je 
tako posredovanje in izkoriščanje delavcev protiustavno in nezakonito ter v 
nasprotju s socialistično moralo. 

4. Ker teh problemov ni mogoče reševati samo po pravni poti, temveč z 
najširšo družbeno akcijo, naj Izvršni svet pripravi skupaj z Gospodarsko 
zbornico Slovenije, s Skupnostjo za zaposlovanje in v sodelovanju s sindikati 
informacijo, ki bo to problematiko celovito osvetlila s pravnih, družbenoeko- 
nomskih, političnih in socialnih vidikov. Ta informacija naj vsebuje tudi po- 
ročilo o tem, kako se izvajata družbeni dogovor ter samoupravni sporazumi 
o minimalnih standardih za zagotavljanje življenjskih in kulturnih razmer pri 
zaposlovanju delavcev. To informacijo naj Izvršni svet predloži Skupščini SR 
Slovenije v januarju 1980. leta. 

Ta sklep je oblikovan morda malo širše, kot to zahteva predloženi pred- 
log za izdajo zakona. Kot smo slišali iz razprav, je problem mnogo širši, zato 
predlagam, da zbor vendarle sprejme tako oblikovan sklep. 

Zeli še kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor 
je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (133 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 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skup- 
ščini SE. Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Karmela Budihna, namestnika republiškega se- 
kretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obrav- 
navala Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
dala poročili. 

Z dopisom smo prejeli tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki 
jih sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Kame- 
lo Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano! 

Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Sistem skupnega gospodarjenja z vsemi gozdovi, ki je uveljavljen v 
Sloveniji, je bil grajen in dopolnjen v obsežnejših in širokih javnih razpravah. 
Tako je bila organizirana javna razprava o vprašanjih, ki so pomembna za 
nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji v letih 1969 in 1970. V 
Skupščini so bili s tem v zvezi sprejeti sklepi in priporočila, s katerimi so 
bila dana napotila za nadaljnje urejanje. Prav tako je bila izvedena široka 
javna razprava pred sprejemanjem sedanjega zakona o gozdovih. Za učinko- 
vitejše .uveljavljanje zakona je bil sprejet akcijski program in sprožena akci- 
ja za uveljavitev njegovih določil in določil zakona o združenem delu. V letu 
1978 je bila izdelana analiza o izvajanju zakona in delovanju samoupravnih 
interesnih skupnosti za gozdarstvo. Temeljne ugotovitve in zaključki razprave 
o tej analizi so temu predlogu priloženi. 

Iz vsega navedenega izhaja, da je bil sistem gospodarjenja z gozdovi v 
Sloveniji grajen skladno z dograjevanjem družbenoekonomskih odnosov. Za- 
dnja razprava o omenjeni analizi izvajanja zakona o gozdovih je pokazala, da 
se je ta zakon kljub nekaterim subjektivnim pomanjkljivostim v posameznih 
sredinah sorazmerno dobro uveljavil in neposredno vplival na uresničevanje 
nalog v tem srednjeročnem obdobju. Hkrati je bilo ugotovljeno, da so se te- 
meljne sistemske prvine zakona pokazale kot ustrezna dolgoročna osnova za 
smotrno gospodarjenje z gozdovi in uveljavljanje posebnega družbenega in- 
teresa pri tem gospodarjenju in da je potrebno v osnovi te prvine ob usklaje- 
vanju tega zakona z drugimi sistemskimi zakoni ohraniti in utrditi njihov 
pomen, zlasti še, ker so bile ob pripravah zakona neposredno opredeljene 
tudi v ustavi. Potreba, da se predloži Skupščini v postopek predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, se je pokazala iz 
dveh razlogov: Po uveljavitvi obstoječega zakona o gozdovih iz leta 1974 je 
bilo v skladu z novo ustavo sprejetih več sistemskih zakonov in nekateri od 
njih neposredno posegajo tudi na področje gospodarjenja z gozdovi ali pa da- 
jejo temelje nekaterim rešitvam tega zakona. Vse to narekuje potrebo po do- 
polnitvi posameznih določil. Poleg tega pa je smotrno nekatere dopolnitve ali 
spremembe vnesti iz praktičnih razlogov, ker se je v obdobju izvajanja zakona 
pokazalo, da je možno nekatera določila opustiti oziroma drugače opredeliti, 
na kar sta opozorila predvsem razprava o analizi izvajanja zakona o gozdovih 
in delovanje samoupravnih interesnih skupnosti gozdarstva. 
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Na podlagi novih sistemskih zakonov, to so predvsem zakon o združenem 
delu, zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in zakon o temeljih 
svobodne menjave dela ter zakon o združevanju kmetov, je potrebno v zako- 
nu o gozdovih dopolniti predvsem področje, ki obravnava način planiranja, 
združevanja dela in sredstev ter delovanje samoupravnih interesnih skupno- 
sti. V tem zakonu naj bi se predlagale tiste dopolnitve, ki v kakršnem koli 
pogledu odražajo neko posebnost, ki izvira iz sistema gospodarjenja z gozdovi. 
Splošno veljavnih določil sistemskih zakonov, ki veljajo tudi za področje go- 
spodarjenja z gozdovi, pa ne bi kazalo ponavljati in prenašati v ta zakon. 

Na podlagi takšnih izhodišč bi bilo potrebno opredeliti način združevanja 
sredstev za vlaganje v gozdove. Razlikovati je potrebno sredstva za izvajanje 
dejavnosti posebnega družbenega pomena kot prispevke samoupravne inte- 
resne skupnosti, skladno z 70. členom ustave SR Slovenije, ker gre tu za vla- 
ganja, pri katerih zaradi dolgoročnosti učinkov ni neposrednega dohodkovnega 
interesa združenega dela. Za združevanje sredstev v naložbe, kjer tak interes 
obstaja, v praksi pa se to tudi že uveljavlja, pa naj bi veljale splošne oblike 
dohodkovnega povezovanja na podlagi zakona o združenem delu. Pri tem po- 
vezovanju pa ni kakšnih specifičnosti, ki bi jih kazalo posebej opredeljevati 
v zakonu o gozdovih. 

Pri dopolnjevanju 12. člena, to je člena, ki govori o tistem delu dohodka, 
ki ni rezultat živega dela temeljne organizacije združenega dela in ki na- 
stane znotraj gozdnogospodarskih območij, zaradi različnih naravnih in proiz- 
vodnih pogojev, bo potrebno po predlogu zakona s samoupravnim sporazu- 
mom znotraj samoupravne interesne skupnosti opredeliti osnove in merila za 
izračun tega dohodka, kar bi predstavljalo novost. Posebno izkazovanje dela 
dohodka, ki se pojavlja ob posameznih temeljnih organizacijah združenega dela 
v družbenem sektorju gozdarstva, je skladno z ustavo uvedel že zakon o go- 
zdovih iz leta 1974. Ta del dohodka se po zakonu mora uporabljati za izena- 
čevanje pogojev gospodarjenja v temeljnih organizacijah združenega dela 
znotraj gozdnogospodarskega območja, del teh sredstev pa se po določilih 
zakona o gozdovih uporablja za izenačevanje pogojev gospodarjenja med po- 
sameznimi gozdnogospodarskimi območji. Uvedbo tega instituta zahteva spe- 
cifičnost v gozdarstvu, ki se kaže v različnosti kvalitete gozda in v različ- 
nosti konfiguracije terena, kar vse bistveno vpliva na možnosti pridobivanja 
dohodka v različnih temeljnih organizacijah združenega dela in različnih 
gozdnogospodarskih območjih. 

Posebnost na področju gozdarstva je v tem, da se ta dohodek ugotavlja za 
gozdnogospodarska območja kot gospodarsko celoto, ker se mora sekati les 
v vseh delih območja ne glede na različnost razmer. Glede na to, da je bilo 
na osnovi zakona o združenem delu nujno omogočiti oblikovanje temeljne 
organizacije združenega dela, so se pokazale razlike v proizvodnih pogojih, 
ki v prejšnji enoviti organiziranosti niso prišle do izraza, čeprav so obstajale. 
Zaito je neobhodno, da se del dohodka, ki nastaja v nadpovprečno ugodnih 
naravnih pogojih, v bistvu uporablja za to, da se omogoči izkoriščanje in go- 
jitev gozdov v vsem gozdnogospodarskem območju. Dohodek, ki nastaja zaradi 
različnih prirodnih in proizvodnih pogojev, se torej lahko ugotovi šele po ize- 
načitvi gospodarjenja v vsem gozdnogospodarskem območju. Zato bo nujno 
sistem ugotavljanja dohodka, ki izhaja iz različnih, pogojev dela, zadržati tudi 
vnaprej, ker je dal dobre rezultate v proizvodnji in vlaganju v razširjeno 
reprodukcijo. 
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Posebnosti, ki izhajajo iz sistema gospodarjenja z gozdovi, bo potrebno 
opredeliti tudi v določilih, ki obravnavajo področje planiranja, kar velja zla- 
sti za samoupravne interesne skupnosti. Poudariti bo treba vsebino in način 
usklajevanja posameznih planskih aktov ter ločiti gozdnogospodarske načrte 
kot obvezno strokovno osnovo, ki zagotavlja uveljavljanje dolgoročnih družbe- 
nih ciljev in jo je potrebno upoštevati v procesu planiranja ob siceršnjih plan- 
skih aktih, kot jih predvideva zakon o temeljih sistema planiranja, ki velja za 
vse subjekte planiranja, torej tudi Za gozdarstvo. S tem v zvezi bo potrebno 
dopolniti določila, ki opredeljujejo vsebino gozdnogospodarskega načrta. Celot- 
no poglavje o organiziranosti in delovanju samoupravnih interesnih skupno- 
sti bo potrebno uskladiti z zakonom o temeljih svobodne menjave dela in upo- 
števati posebnosti v gozdarstvu, ker ne gre za tipično svobodno menjavo dela. 
Cilj dopolnitve teh določil je v tem, da se družbeni vpliv na gospodarjenje z 
gozdovi preko samoupravnih interesnih skupnosti še okrepi. 

V poglavju »skupno gospodarjenje z gozdovi-« je na področju organizira- 
nja in delovanja temeljnih obratov za kooperacijo za gospodarjenje z zaseb- 
nimi gozdovi temeljne dileme razrešil že zakon o združevanju kmetov. Ta za- 
kon je zaradi tega, da se doseže večja povezanost delovanja posameznih go- 
spodarskih subjektov za skladnejši razvoj podeželja, določil tudi vsebino so- 
delovanja temeljne organizacije kooperantov z drugimi organizacijami zdru- 
ženih kmetov, kar naj se dogovori s samoupravnim sporazumom, zato menimo 
da v zakonu o gozdovih ne kaže ponavljati in razširjati teh določil. To delo- 
vanje je naloga samoupravnega sporazumevanja in skupnega planiranja. 

Seveda pa je potrebno poudariti, da bi bilo nujno zaradi povezanega in 
usklajenega delovanja različnih organizacij združenega dela, v katerih sode- 
lujejo kmetje, v praksi bolj aktivno delovati na podlagi obstoječih predpisov, 

, predvsem pa pri pripravah novega srednjeročnega družbenega plana izkori- 
stiti možnosti, ki obstajajo. 

Pri pripravi osnutka zakona bo vsekakor potrebno upoštevati tudi ugoto- 
vitve in zaključke skupščinske razprave o analizi razvoja družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, 
ki jo bo Skupščini predložil Izvršni svet. 

Odprta vprašanja bo predlagatelj predložil v obravnavo še ustreznim 
republiškim družbenim svetom. Ponovno pa je na koncu potrebno poudariti, 
da pri potrebnih spremembah nikakor ne gre za spreminjanje sistemske ure- 
ditve gospodarjenja z gozdovi, ki so v času veljavnosti sedanjega zakona omo- 
gočile nekatere bistvene premike. Ti premiki se kažejo predvsem v razvoju 
družbenoekonomskih odnosov, s tem pa je bila dana osnova, da se premaga 
desetletna stagnacija, tako v proizvodnji, kakor tudi na področju razširjene 
gozdnobiološke reprodukcije. 

Zato gre v bistvu za poglobitev temeljnih prvin sistema gospodarjenja z 
gozdovi, ki jo omogočajo in narekujejo novi sistemski zakoni. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Obve- 
ščam vas, da se je k razpravi prijavilo precej razpravljalcev! 

Besedo ima tovariš Jože Juvančič, delegat za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 25. okoliš, Cerknica! 
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Jože Juva'nčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na razširjeni seji sprejela naslednje pripombe k 
predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

V drugem odstavku 19. člena zakona o gozdovih je določeno, da strokov- 
ne in administrativno-tehnične naloge za območne skupnosti opravlja gozdno- 
gospodarska organizacija posameznega gozdnogospodarskega območja. Kljub 
ustavnim določilom se v predlogu ponovno predvideva taka organizacija o- 
pravljanja strokovnih in tehničnih nalog območnih interesnih skupnosti za go- 
zdarstvo. 

Strokovne naloge načrtovanja (načrtovanje enostavne reprodukcije in raz- 
širjene reprodukcije, porabe sredstev biološke amortizacije) in ostale naloge 
na področju ohranjanja trajnosti gozdov in izvajalna funkcija dela strokovnih 
služb so tako združene. Pri taki organiziranosti interesne skupnosti se ni mo- 
goče izogniti podjetniškemu vplivu gozdnogospodarskih organizacij, pri čemer 
je tudi okrnjeno samostojno in objektivno delo skupnosti, ki jim je poverjeno. 
Taka oblika organizacije skupnosti tudi otežuje delo na področju skupnega 
načrtovanja in družbenega vpliva pri razporejanju dohodka, doseženega za- 
radi izjemnih ugodnosti. Težo problema nakazujeta tudi načrtovanje in izgrad- 
nja gozdnih cest, saj naj bi bila ta dejavnost označena kot dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena. 

V predlogu tudi ni nakazana obveznost povezovanja kmetijskih in gozdno- 
gospodarskih organizacij, kot to določa 43. člen zakona o združevanju kme- 
tov (Ur. 1. SRS, št. 1/79). V tem členu so dosledno določeni elementi povezova- 
nja kmetijskih zadrug in temeljnih obratov za kooperacijo zaradi čim hitrej- 
šega in skladnejšega razvoja kmetij, vasi, vaških skupnosti in krajevnih 
skupnosti. Te elemente bi moral vsebovati tudi zakon o gozdovih, še posebej 
v tistih določbah, ko gre za usmerjeno delitev dohodka, ustvarjenega pri pro- 
daji lesa in kmetijskih pridelkov. 

Zakon bi moral tudi določiti, da morajo biti gozdnogospodarski načrti pred 
potrditvijo usklajeni s kmetijstvom, lovstvom, potrebami lesne predelovalne 
industrije, urbanizacije, varstva krajine, ljudske obrambe in drugimi, z go- 
spodarstvom povezanimi dejavnostmi. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Aleksander 
Willewaldt, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 13. oko- 
liš, Radovljica! 

Aleksander Willewaldt: Tovarišica podpredsednica, tovarišice 
in tovariši delegati! Delegati 13. okoliša so skupaj z Zborom združenega dela 
Skupščine občine Radovljica obravnavali predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o gozdovih in oblikovali naslednje pripombe ozi- 
roma predloge: 

Pripombe k poglavju 4, splošne določbe, točka a: Podpiramo predlagano 
novo opredelitev gozdnih cest, vendar menimo, da bi morali politiko angažira- 
nja združenih sredstev pri Republiški skupnosti usmeriti v pospešeno odpi- 
ranje vseh gospodarskih gozdov in šele v naslednji fazi dati poudarek razšir- 
janju biološke reprodukcije, ki je izrazito dolgoročna naloga. Poudarek na 
izgradnji gozdnih cest ustreza tudi porabnikom lesa, ki več lesne surovine ra- 
bijo že danes, kar pa je možno realizirati le ob pospešeni izgradnji cest, v na- 
šem primeru predvsem v zasebnih gozdovih. Pripomba, da je potrebno dati 
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poudarek izgradnji cest, temelji na oceni, da ima predlagatelj zakona glede 
združenih sredstev samoupravne interesne skupnosti v mislih predvsem na- 
ložbe v razširjeno biološko reprodukcijo, saj v obrazložitvi navaja, da je deficit 
lesne industrije mogoče izravnati z melioracijami malo donosnih gozdov, nič pa 
ne omenja, da še vseh obstoječih gospodarskih gozdov nimamo aktiviranih 
v smislu pridobivanja lesa, kar povzroča veliko družbeno škodo predvsem za 
porabnike lesa. Prav zaradi tega lahko realno pričakujemo, da bodo tudi oni 
podprli naš predlog, da se že v zakonskem besedilu opredeli generalna usme- 
ritev združenih sredstev v obe sferi po predlaganem časovnem zaporedju. 

K točki b imamo naslednje pripombe: 
Slabo gospodarjenje organizacij, ki nimajo organizirane gozdarske službe, 

je bilo prisotno že po letu 1965, zato ponovna preverba, ki je tudi sicer v praksi 
zelo problematična, ni potrebna. Predlagamo, da v novi zakon vnesemo na- 
slednjo spremembo: »-Gospodarskim in drugim organizacijam, ki nimajo orga- 
nizirane gozdarske službe in ki ne izpolnjujejo ostalih pogojev za samostojno 
izvajanje gozdnega gospodarjenja, naj se uvede postopek za odvzem oziroma 
prenos v upravljanje gozdnogospodarskih organizacij pristojnega gozdnogo- 
spodarskega območja.« 

K točki d, zadnji odstavek, predlagamo, da se tistim temeljnim organi- 
zacijam združenega dela, v katerih celotni dohodek izkoriščanja gozdov ne za- 
došča za pokrivanje vseh stroškov poslovanja in obveznosti, prizna tudi del 
sredstev za razširitev materialne osnove dela v skladu z določili zakona o 
združenem delu. 

K poglavju »gospodarjenje z gozdovi«, točka 1, samoupravna interesna 
skupnost za gozdarstvo: Glede globalne usmeritve združenih sredstev Repu- 
bliške skupnosti je pripomba analogna pripombi pod točko a poglavja 4. 

K točki 2, »skupno gospodarjenje z gozdovi«, in sicer k uvodnemu pojasni- 
lu, da je temeljno problematiko v zvezi z organiziranjem kmetov — lastnikov 
gozdov razrešil zakon o združevanju kmetov, dajemo naslednje pripombe: 
Zakon o združevanju kmetov je prirejen razmeram v kmetijstvu, specifičnih 
razmer v gozdarstvu pa ne upošteva v zadostni meri. Vprašljiva je že uvodna 
določba, ki opredeljuje pogoje za sprejem v članstvo temeljne organizacije 
kooperantov. Član temeljne organizacije kooperantov gozdarstva je po tem 
zakonu namreč samo kmet, ki se s pismeno pogodbo odloči za proizvodno so- 
delovanje s temeljno organizacijo kooperantov. Glede na obvezno skupno go- 
spodarjenje so tovrstne pogodbe močno vprašljive, ker bi z njimi ponovno na- 
čenjali dileme okrog obveznega skupnega gospodarjenja, s katerim imamo 
že brez tega veliko težav pri njegovem uresničevanju. 

Drugo je pogodba v smislu 32. člena zakona o gozdovih, s katero se na 
podlagi kmetovega organiziranega združenega dela zasleduje višja oblika so- 
delovanja, pri katerem se kmet v pogodbenem času praktično izenači s polo- 
žajem delavca v združenem delu. Tako ozek krog kmetov-delavcev pa prav go- 
tovo ne-more odločati o vseh zadevah zasebnih gozdov in posestnikov, zato tudi 
tovrstne pogodbe kot pogoj za sprejem v članstvo niso sprejemljive, ker bomo 
sicer v marsikateri temeljni organizaciji kooperantov praktično brez članstva. 

Tudi letni pismeni dogovori, ki jih' z lastniki gozdov sklepamo na podla- 
gi 15. člena zakona o gozdovih, niso s članstvom v direktni odvisnosti, ker 
so operativnega značaja in se nanašajo samo na izvajanje letnih planiranih 
gozdnogospodarskih del in na uveljavljanje pravic lastnikov gozdov pri izva- 
janju teh del. 
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Pojavljajo se tudi nejasnosti pri uresničevanju načel skupnega gospodar- 
jenja z gozdovi, zlasti na področju investicijske politike v smislu enakomer- 
nega, skladnega razvoja vseh delov gozdov, ne glede na lastništvo. Dejstvo, 
da imamo v našem območju v zasebnih gozdovih v povprečju enkrat manj 
cest na enoto površine kot v družbenih gozdovih, kaže na temeljni nesporazum, 
ki se izraža v ostri razmejitvi virov investicijskih sredstev med temeljnimi 
organizacijami kooperantov na eni strani in ostalimi temeljnimi organizacija- 
mi na drugi strani. Nesporazum nastaja zaradi zasebniškega videza temeljne 
organizacije kooperantov, ki pa v procesu podružbljanja ta značaj izgublja in 
ima konkretno na področju investicij v zasebne gozdove že danes v celoti in 
nepovratno družbeni značaj. Vsa združena sredstva kmetov, vse gozdne ceste, 
ter vsa tehnična opremljenost temeljnih organizacij kooperantov so po zako^ 
nu o združenem delu družbena lastnina. Ceste v zasebnih gozdovih imajo za- 
radi načela splošne rabe še dodatno nedvoumno družbeni značaj. Zato pred- 
lagamo, da zakon o gozdovih v tem smislu izrazi jasnejša načela o uresničeva- 
nju skupnega gospodarjenja in enakopravnega razvoja gozdov v območju. 

V zakonu o gozdovih bi bilo potrebno posodobiti tudi odločbe 30. člena, 
kjer je govor o organu upravljanja gozdnogospodarske organizacije. Po se- 
danji formulaciji tega člena so pri odločanju na nivoju delovne organizacije 
izločeni delavci temeljne organizacije kooperantov, pa tudi dvodomni sistem 
in način odločanja več ne ustreza. Temeljna organizacija kooperantov naj 
bo organ upravljanja gozdnogospodarske organizacije, zastopana po svojih de- 
legatih iz vrst članov in delavcev po načelu delegatskega sistema, ki velja za 
ostale temeljne organizacije. Odločanje oziroma glasovanje v tem organu pa 
naj bo skupno. 

Predlagana dopolnitev 32. člena naj se prenese v 14. člen, tako da bi se 
točka č tega člena glasila: »do prednosti pri opravljanju gozdnogospodarskih 
del v njihovem in drugih zasebnih gozdovih«. To je predlog kmetov, članov 
temeljnih organizacij kooperantov gozdarstva iz območja radovljiške obči- 
ne, ki so zainteresirani in usposobljeni za delo na sosednjih parcelah. 

K točki 3, »gozdnogospodarski načrti«. Predlagamo, naj se v ustreznem 
členu tega poglavja območni načrti opredelijo kot razvojno-usmerjevalni, na- 
črti gozdnogospodarskih enot pa kot izvedbeni. 

K točki 4, »gojenje in izkoriščanje gozdov«: K točki a predlagamo, da ob- 
močna samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo o ugotovitvah v zvezi 
z lokacijami objektov v gozdovih izdaja pismena soglasja. 

K točki c: Predlagamo, da na področju žaganega lesa zakon vzpostavi še 
bolj temeljit red, tako da bi bil razrez lesa za lastno porabo organiziran samo 
na registriranih žagah z obrtnim dovoljenjem. Obstaja namreč večje število 
neregistriranih žagalnih naprav, nad katerimi pregled praktično ni možen. 
Zato predstavljajo pomembno žarišče nezakonitega razreza in prometa z lesom. 
Z ustrezno mrežo registriranih žag, za katere bi se dogovorili z občinskimi 
skupščinami, bi bile potrebe po uslužnostnem razrezu lesa v celoti pokrite, 
s tem pa tudi izvajan zakon o gozdovih. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Pavel Tr- 
stenjak, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor! 
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Pavel Trstenjak: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš, je obrav- 
navala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih in sprejela naslednja stališča: 

V IV. poglavju, splošne določbe, točka b je sama ugotovitev v prvem 
odstavku te točke nedvomno izrecno pomembna in eno od bistvenih načel 
enotnega gospodarjenja v območju. Za naše gozdno gospodarstvo oziroma 
gospodarsko območje je stališče predlagatelja v drugem odstavku 3. točke 
nesprejemljivo in po našem mnenju nevzdržno. V našem območju je namreč 
30% gozdnih površin v gospodarjenju izven gospodarstva. To je edinstven 
primer v Sloveniji. Ti gozdovi predstavljajo 1/3 rastnega potenciala, ki ni 
vključen v enotno gospodarjenje, z vsemi posledicami, ki iz tega sledijo: na- 
čelo varovalnih funkcij, enotna oskrba lesne predelave s surovinami, skrb za 
izboljšanje gozdov, investicijska vlaganja, dolgoročno proizvodno-tehnično 
povezovanje in ostalo. Zaradi tega menimo, da bi bilo potrebno vnesti v sam 
zakon podobno določilo, kot je v 145. členu zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Ur. 1. SRS, št. 1/79). Tu je namreč določilo, da morajo nekmetijske organiza- 
cije prenesti vsa kmetijska zemljišča v zemljiško skupnost. Podobno določilo 
je možno v dopolnilih zakona predvideti tudi za gozdove. 

Pozdravljamo stališče predlagatelja v poglavju o gospodarjenju z goz- 
dovi, da naj območna samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo ne 
bi imela lastne delovne skupnosti in bi administrativnotehnične naloge po- 
verili gozdnogospodarski organizaciji v območju. Isto stališče predlagamo tudi 
za Republiško skupnost. Tudi tu bi lahko gospodarske zbornice prek sploš- 
nega združenja za gozdarstvo opravile administrativno-tehnične posle v samo- 
upravni interesni skupnosti. Tako bi se izognili oblikovanju novih delovnih 
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti, z vsemi posledicami, od ne- 
primerno višjih stroškov do postopkov za njihovo notranjo organizacijo. Z med- 
sebojnim dogovorom bi se dalo oboje zadovoljivo rešiti. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Škrjanec Lado, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, št. okoliša 31, občina Domžale! 

Lado Škrjanec: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov, delegirana za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije iz občine Domžale, je razpravljala o predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih in daje naslednje pri- 
pombe: 

Biološka amortizacija v družbenem sektorju in zasebnem sektorju ne 
more biti enaka. V gozdnem gospodarstvu Slovenije bi se sredstva v tem pri- 
meru prelivala iz zasebnega sektorja v družbeni sektor, kar pa je nespre- 
jemljivo. 

Z gozdovi naj gospodarijo samo tisti, ki imajo za to usposobljeno in or- 
ganizirano gozdarsko službo. 

O dodeljevanju gozdov v upravljanje naj odloča občinska skupščina- na 
predlog medobčinskega inšpektorja. 

Petletna revizijska doba je prekratka. Tu prihaja do prevelikih stroškov, 
zato predlagamo revizijo na 10 let, obnova elaboratov oziroma skupnih gozdno- 
gospodarskih načrtov pa naj bi se izvajala vsakih 20 let. 
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V predlogu za izdajo zakona ni postavljen rok, do kdaj naj bo izračunana 
cena lesa na panju. 

V predlogu za izdajo zakona prav tako ni precizirano, kdo bo financiral 
biološka vlaganja v gozdove s posebnim namenom, ki so izvzeti iz začasno varo- 
vanih gozdov. 

Menimo tudi, da primarna funkcija gozdov ne bi smela biti edini vir fi- 
nanciranja vseh funkcij gozda. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Edvin Kosič, delegat za 
Zbor združenega dela S področja gospodarstva, 24. okoliš, Postojna! 

Edvin Kosič: Tovarišica podpredsenica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na skupni seji delegacije za Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije in predstavnikov območne Samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo dne 2. 11. 1979 smo v zvezi s predlogom za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gozdovih ugotovili, da je predlog dobro zadel smisel 
socialističnega gospodarjenja z gozdovi. Vseeno pa imamo nekatere pripombe 
oziroma predloge: 

Na drugi strani šesta alinea govori o tem, da je gospodarjenje z druž- 
benimi in zasebnimi gozdovi skupno v okviru ene gospodarske organizacije. 
Ugotavljamo, da je za uresničitev te določbe zakonodaja preveč ohlapna. Zato 
predlagamo, da bi se to načelo na tem ali drugem mestu z ustreznimi določ- 
bami konkretiziralo. 

V zvezi s tem je tudi 4. točka na tretji strani, druga alinea, ki ugotavlja, 
da sečnja in tržna proizvodnja hitreje naraščata v družbenem kot v zaseb- 
nem sektorju. Za tako gospodarjenje mora skrbeti gozdno gospodarstvo, vendar 
je premalo zakonskih osnov, da bi gozdno gospodarstvo lahko to realiziralo, 
kajti stari zakon določa, da ima gozdno gospodarstvo pravico posegati, če 
10 let nihče ne gospodari. Dejstvo je, da je treba gospodariti stalno, kar sočasno 
pomeni povečano sečnjo, s tem pa uresničitev srednjeročnega plana in za- 
gotovitev zadostne količine lesne mase domači industriji, ki jo danes celo 
uvažamo. 

Na tretji strani je v 2. točki govor o tem, da so površine gozdov sicer 
v stalnem porastu, da pa prihaja do večje škode oziroma do prekinitve na- 
ravnega obnavljanja gozdov zaradi objedanja divjadi in s tem do prekinitve 
normalnega gospodarjenja. Menili smo, da bi temu moralo slediti navodilo 
oziroma določilo, da se usklajevanje med lovnim in gozdnim gospodarjenjem 
ureja s posebnim družbenim dogovorom ter na tej osnovi sklenjenimi let- 
nimi samoupravnimi sporazumi. V zakonu o lovu je to zapisano, zato bi bilo 
nujno, da sta oba zakona usklajena. 

Tretji odstavek iste točke določa, da imamo v SR Sloveniji 200 000 ha ma- 
lodonosnih gozdov ali točneje 232 407 ha, ki jih je treba meliorirati. Ob seda- 
njem stanju sredstev bi za to potrebovali 100 let. Menili smo, da slovenska dru- 
žba ni zainteresirana, da ta problem reši šele v 100 letih. Ker je nad 50 % teh 
površin na najboljših tleh, menimo, da je nujen družbeni dogovor širše druž- 
bene skupnosti, kajti to je tudi ekološki problem, ki bi to uredil z vidika 
smotrne uporabe zemljišča. 

Na šesti strani je v točki d govor o renti. Menimo, da način formiranja 
rente ni v redu, ker se formira na koncu leta in ker lahko zajema vse stroške, 
tudi neupravičene. Predlagamo, da bi se ta renta ugotavljala na ravni re- 
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publike za vsa gozdna gospodarstva po kriterijih odprtosti gozdov, strukture 
gozda, družbeno priznanih stroškov dela v gozdni proizvodnji ali še drugih. 
Ugotavljati bi se morala na začetku leta in postati sestavni del družbenega 
plana za tekoče leto. Sedanji način priznavanja rente je destimulativen prav 
zato, ker priznava vse stroške, tako da se ne ve, kaj je rezultat dela in kaj 
rezultat osebnih prizadevanj. Ce bi se to lahko tako rešilo, bi bila tudi za 
razmišljanje rešitev v drugem odstavku na 7. strani. Zato dajemo podporo 
predlogom v tem odstavku. 

Na deveti strani v točki c je govor o težavah pri kontroli rezanja lesa 
na zasebnih žagah. Le-teh je v SR Sloveniji nad 5000 in če vsaka zreže letno 
samo 50 m3, pomeni to 250 000 m3 lesa, ki gre mimo kontrole in tudi kontrole 
cen. Ker lesna industrija Slovenije uvaža 30 °/o lesne mase za svojo proiz- 
vodnjo, tistih 250 000 m3 lesa pa odhaja po večini v druge republike, bi bilo 
nujno kontrolirati tudi izdajo dovoljenj za žage. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Alojz Krajne, delegat 
za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 5. okoliš, Ptuj! 

Alojz Krajne: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
lagati! Ker so izvajanja delegata iz Maribora podobna mojim, odstopam od 
razprave. 

Podpredsednica Ivica Kavčič:; Hvala lepa! Besedo ima Rudi Na- 
diževec, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj! 

Rudi Nadiževec: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupine delegatov za zbore Skupščine SR Slovenije so na skupni 
seji dne 30. 10. obravnavale predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o gozdovih. Člani skupin delegatov so sprejeli predloženi predlog 
za izdajo zakona, vendar predlagajo predlagatelju, da obravnava tudi nasled- 
nje pripombe: 

Po dopolnjenih splošnih določbah zakona, da izgradnja gozdnih cest ne 
služi samo izrabi gozdov, temveč v veliki meri tudi gojenju in varstvu gozdov, 
hkrati pa njihova izgradnja predstavlja tudi vlaganje v infrastrukturo po- 
sameznih predelov in območij in pomeni pogoj za splošen razvoj, bi bilo 
treba to dejavnost uvrstiti v dejavnost posebnega družbenega pomena pri go- 
spodarjenju z gozdovi in v okviru samoupravne interesne skupnosti zagotoviti 
del skrbi in vpliva na njihovo smotrno in načrtno izgradnjo. 

Postavlja se vprašanje, kaj pomeni, da bi bilo treba izgradnjo gozdnih 
cest uvrstiti v dejavnost posebnega družbenega pomena pri gospodarjenju z 
gozdovi. Ali to pomeni samo to, da se bo izgradnja cest usmerjala prek samo- 
upravne interesne skupnosti za gozdarstvo območja in republike ali tudi način 
financiranja? Mnenja smo, da gozdarstvo in predelava lesa ne moreta kriti 
izgradnje vseh potrebnih gozdnih cest, temveč bi morala sredstva prispevati 
tudi širša družbena skupnost. 

V načelih zakona je dana temeljna usmeritev, da je treba zadržati do- 
ločilo o oblikovanju sredstev za biološka vlaganja, ki pa naj bi se dopolnila 
tako, da bi bila predvidena enotna stopnja prispevka za biološka vlaganja za 
oba sektorja lastništva. 
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Postavlja se vprašanje, ali je to minimalno ali maksimalno formiranje 
sredstev za biološka vlaganja ali se odstotek ne more spreminjati glede na 
obveznosti po območnih načrtih. Ce bo določen za oba sektorja enak odstotek, 
se odpira vprašanje, kaj je potem z oprostitvami za redno in izredno domačo 
porabo lesa v zasebnem sektorju. Če bi moral odstotek ostati nespremenjen, 
potem domača poraba lesa ni oproščena plačevanja biološke amortizacije in 
bi jo lastnik gozda moral plačevati. Ce pa tudi v bodoče veljajo oprostitve, se 
postavlja vprašanje, ali se za znesek oproščene biološke amortizacije lahko 
poviša odstotek biološke amortizacije samo v zasebnem sektorju ali ta znesek 
enako bremeni tudi družbeni sektor. Kako naj se zagotovijo sredstva za iz- 
vajanje razširjene gozdne reprodukcije v območju, če ni sistemsko rešeno 
financiranje? 

V četrti točki 14. člena zakona ali s posebnim samoupravnim sporazumom, 
bi bilo treba natančneje opredeliti, kakšna nadomestila, poleg bruto osebnih 
dohodkov, pripadajo lastniku gozda za delo, ter določiti njihovo, lahko tudi 
minimalno višino. 

Z ustreznimi izvedbenimi akti bi bilo treba v bodoče urediti zbiranje 
sredstev v višini 1,5% od prodanega lesa, tako da bi ga obračunavala in 
nakazovala lesna in celulozna industrija neposredno na samoupravno interes- 
no skupnost za gozdarstvo za gozdarska območja, ne pa prek Samoupravne 
interesne skupnosti za gozdarstvo SRS. S tem bo omogočena tekoča in racio- 
nalna poraba sredstev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! S tem je lista prijavljenih 
razpravljalcev izčrpana. Kdo še želi, prosim, besedo? Besedo ima tovariš Imre 
Varju delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 17. okoliš, 
Ptuj! 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Del- 
no želim dopolniti delegata tovariša Alojza Kranjca, ki v svoji razpravi ni 
zajel zavarovalnih gozdov, k čemur je imela skupina delegatov pripombo. 

V poglavju o gospodarjenju z gozdovi je predvideno, da bi se sredstva za 
biološka vlaganja zbirala pri območni skupnosti, njihovo porabo pa bi usmer- 
jali člani območne skupnosti. 

Mnenja smo, da takšen način zbiranja sredstev biološkega vlaganja ni 
primeren za gospodarjenje z varovalnimi gozdovi in gozdovi s posebnim 
namenom. Te gozdove je potrebno biološko obnavljati sproti, glede na funk- 
cijo, ki jo opravljajo. Ti gozdovi nimajo funkcije ekonomskega gospodarjenja 
in so zato sredstva za biološko obnovo minimalna. Predlagamo, da naj bo v 
novem zakonu o gozdovih glede varovalnih gozdov in gozdov s posebnim na- 
menom pri združevanju prispevkov za biološka vlaganja vključeno tudi dolo- 
čilo, da ta sredstva namenjajo in z njimi razpolagajo organizacije združenega 
dela oziroma nosilci pravice uporabe. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima tovariš Cveto Velikonja, predstavnik Zadružne zveze Slovenije! 

Cveto Velikonja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi z razpravo tovariša iz Radovljice glede svobodnega članstva v 
obratu za kooperacijo želim pojasniti, da zakon o združevanju kmetov prinaša 



27. seja 109 

svobodno članstvo ne samo v zadrugah, ampak tudi v temeljnih organizacijah 
kooperantov v gozdarstvu. Na tem področju vlada dokajšnja zmeda. Ze sam 
naziv nas v praksi sila moti. Tovariš iz Radovljice je navajal dve možnosti, 
kako postati član, in sicer s pogodbo ali z izjavo. V zakonu o združevanju 
kmetov je izrecno določeno, da je mogoče postati član z izjavo in s pogodbo. 
Po veljavnem zakonu o gozdovih lahko kmet-lastnik gozda in temeljna orga- 
nizacija kooperantov za gozdarstvo skleneta pogodbo o dolgoročnem sodelo- 
vanju. V praksi so se te pogodbe sklepale v primeru, ko so se kmetje-lastniki 
gozdov prostovoljno odločili za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zava- 
rovanje. Po novem zakonu o združevanju kmetov pa je pogodba o trajnejšem 
sodelovanju pogoj za pridobitev članstva v temeljni organizaciji kooperantov 
gozdarstva. Mislimo, da bo Zakonodajna komisija ocenila, ali je primerno, da 
se ta splošna določba zakona o združevanju kmetov vnese tudi v spremenjeni 
zakon o gozdovih. Tam, kjer so že doslej kmetje lastniki gozdov sklenili s te- 
meljno organizacijo kooperantov gozdarstva pogodbo o trajnejšem sodelovanju, 
se je prostovoljno včlanjevanje že pričelo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomaž i č: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme v zvezi s to 
točko dnevnega reda naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o goz- 
dovih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na današnji 
seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Ce nihče, predlagam, da se o njem izrečemo. Prosim, kdor je za 
predlagani sklep, naj o njem glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sistemu obrambe pred točo. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Karmela Budihno, na- 
mestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za agrarno politiko in Zakonodaj no- 
pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovariš Karmelo 
Budihna, namestnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. 

Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlog zakona o sistemu obrambe pred točo je predlagatelj pripravil na 
podlagi predlogov in pripomb, ki sta jih ob obravnavi osnutka tega zakona v 
juniju letos podala oba zbora in njuna delovna telesa. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj, v skladu s sklepom Zbora ob- 
čin ob obravnavanju osnutka tega zakona, neposredno sodeloval s predstavniki 
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občin Murska Sobota, Ptuj in Maribor in s predstavniki Zavarovalne skupnosti 
Triglav ter Kmetijskega zavoda Maribor. 

Na podlagi pripomb in predlogov je prišlo do nekaterih bistvenih spre- 
memb v konstrukciji predloga zakona. Najpomembnejše so spremembe, ki za- 
devajo financiranje. Tu je sprejet osnovni princip, da prevzame financiranje iz- 
gradnje in vzdrževanje sistema celotno združeno delo, tekoče stroške delovanja 
pa neposredni uporabniki. Povečana pa je tudi vloga zavarovalnih skupnosti, 
ki prevzemajo pomembno vlogo glede sofinanciranja izgradnje sistema. 

Predlog zakona so obravnavali tudi sedanji neposredni uporabniki obram- 
be in ga sprejeli brez pripomb. 

Glede amandmajev Odbora za agrarno politiko predlagatelj predlaga na- 
slednje: 

Glede amandmaja k 14. členu predlagatelj sodi, da ga ne bi kazalo sprejeti, 
ker bi bil narušen temeljni princip zakona, da za delovanje sistema obrambe, 
ki je postavljen s prispevkom celotnega združenega dela, skrbijo neposredni 
uporabniki. Z uveljavitvijo amandmaja pa bi se navezanost na proračunska 
sredstva zadržala tudi v času delovanja obrambe, kljub načelu, da gre za za- 
varovanje dohodka in premoženja znanih uporabnikov. 

Glede amandmaja k 12. členu predlagatelj predlaga, da bi oba zbora spre- 
jela sklep, s katerim bi zavezala Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pred- 
loži odlok o dinamiki financiranja izgradnje sistema v času od leta 1980 do leta 
1985, to pomeni, da zagotovi začetek del že v prihodnjem letu, kar je temeljni 
namen amandmaja, in da istočasno v celoti izgradi sistem do konca leta 1985. 
Pri tem pa velja poudariti, da bodo potrebne obsežne priprave za uveljavljanje 
zakona, da bi bilo mogoče v letu 1980 pričeti z dopolnitvijo sistema v severo- 
vzhodni Sloveniji in z izgradnjo na Primorskem, kjer gre za obveznosti iz osim- 
skih sporazumov. Od pripravljenosti združenega dela v posameznih območjih je 
odvisno, ali bo mogoče zakon operativno izvajati že prihodnje leto. Prav zato 
predlagamo, da se vsebina amandmaja povzame v sklepu in ne v samem zako- 
nu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca Odbora in 
Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne.) 

Kot smo razbrali iz dopisa Izvršnega sveta in iz obrazložitve, Izvršni svet 
ne sprejema predlaganih amandmajev Odbora. Zakonodajno- pravna komisija 
navaja v svojem poročilu, da je sprejemljivejše besedilo v predlogu zakona 
kot predlagani amandma k 12. členu, medtem ko k amandmaju k 14. členu ni 
imela pripomb. Mislim, da je prav, da poročevalka Odbora za agrarno politiko, 
kjer so amandmaji bili oblikovani in predloženi, skuša zavzeti stališče do pred- 
loga Izvršnega sveta. Prosim, besedo ima tovarišica Nada Pogorelčnik, poroče- 
valka Odbora za agrarno politiko našega zbora! 

Nada Pogorelčnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za agrarno politiko je na seji dne 26. oktobra 1979 predlagal dva 
amandmaja k predlogu zakona o sistemu obrambe pred točo, kar je tudi razvid- 
no iz našega poročila. 

Z amandmajem k 12. členu je hotel predvsem zagotoviti čimvečjo učinko- 
vitost obrambnega sistema pred točo, s tem da bi se izgradnja sistema konča- 
la do naslednjega srednjeročnega obdobja. 
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Odbor je amandma predložil zato, ker po besedilu drugega odstavka ostaja 
praznina v izgradnji sistema v prihodnjem letu. Poleg tega pa obstaja tudi 
možnost, da se izgradnja zavleče prek več posameznih srednjeročnih obdobij. 
Zato se tudi ne strinja z mnenjem Izvršnega sveta, ki amandma zavrača in 
predlaga sprejetje sklepa, s katerim bi Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije naložila Izvršnemu svetu, da predloži odlok iz 12. člena za uresničitev 
zakona že v letu 1980. Predlagani amandma Odbora predstavlja samo večjo 
konkretizacijo besedila predlaganega zakona o izgradnji sistema obrambe pred 
točo. 

Nadalje je Odbor predlagal, da se črta drugi odstavek 14. člena, po katerem 
zagotavljajo območne skupnosti tudi sredstva za pokrivanje stroškov radarske 
službe, in sicer glede na delež, ki ustreza uporabi radarjev za obrambo pred 
točo. Po mnenju Odbora je glede na značaj radarske službe praktično nemogoče 
ugotoviti, delež, ki ustreza uporabi radarja za obrambo pred točo, hkrati pa gre 
za neznatna sredstva. Zato bi bilo po mnenju Odbora ustrezneje, če bi financi- 
ranje te službe v celoti prevzela republika. 

V imenu Odbora predlagam zboru, da sprejme amandma Odbora. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Dovolite še kratko informa- 
cijo. Tudi sam sem bil na seji tega Odbora in moram reči, da je delegate v 
Odboru pri oblikovanju amandmaja vodila izključno želja, da bi bil sistem ob- 
rambe pred točo kar se da hitro vpeljan in izveden. 

Kar zadeva amandma k 14. členu, je bilo prisotno danes že omenjeno stali- 
šče, da je pravzaprav zelo težko določiti in ovrednotiti funkcijo radarske služ- 
be'za potrebe obrambe pred točo, glede na to, da so funkcije radarske službe 
tudi sicer šir?^ in mnogoterejše. Zaradi tega je Odbor za agrarno politiko za- 
vzel takšno stališče in oblikoval oba amandmaja in moram reči, da tudi pred- 
stavnik predlagatelja na seji Odbora amandmajema ni oporekal. 

Zeli še kdo razpravljati v zvezi z amandmajema? (Nihče.) Ker Odbor ne 
umika svojih amandmajev, iz razlogov, ki smo jih slišali, moramo preiti na 
glasovanje o amandmajih. 

Najprej dajem na glasovanje amandma Odbora k 12. členu. Kdor je za 
predlagani amandma, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? <3 delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma k 12. členu sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje še amandma Odbora k 14. členu. Kdor je za predla- 

gani amandma, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati). 

Ugotavljam, da je amandma k 14. členu sprejet z večino glasov. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o sistemu obrambe pred točo v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o sistemu obrambe pred točo sprejet z 
večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o po- 
roštvu Socialistične republike Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske 
objekte. 
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Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša dr. Vladimirja Faturja, 
podsekretarja v Republiškem komiteju za energetiko. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Zeli.) Besedo ima tovariš dr. Vla- 
dimir Fatur, podsekretar v Republiškem komiteju za energetiko! 

• DrVLadimir Fatur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- gati! Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela in Zbora ob- 
čin dne 28. marca 1079 sprejela predlog za izdajo zakona o poroštvu SR Slove- 
nije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte. V razpravi po odborih in v 
zborih je bilo zavzeto enotno stališče, da je rešitev vprašanja gradnje energet- 
skih objektov kontinuitete, to je tistih, katerih gradnja se začne v tem srednje- 
ročnem obdobju, konča pa v naslednjem, po letu 1980, na način, kot je predvi- 
den v predlogu za izdajo zakona, utemeljena in potrebna. 

S predlaganim zakonom se republika zavezuje, da bo v primeru, če bi Lju- 
bljanska banka kot garant morala zagotoviti namesto Interesne skupnosti za 
energetiko potrebna sredstva za dograditev v zakonu navedenih objektov pri- 
marne energije ter elektrogospodarskih objektov oziroma namesto Organiza- 
cije združenega dela INA, nafta Lendava, potrebna sredstva za dograditev ra- 
finerije Lendava, druga faza, pravočasno izvedla ustrezne ukrepe, da bodo Lju- 
bljanski banki zagotovljena ta sredstva, ki jih bo plačala namesto njiju. Osnu- 
tek zakona je v primerjavi s predlogom za izdajo dopolnjen v toliko, da vklju- 
čuje med objekte tudi rafinerijo Lendava, druga faza, ki jo prav tako zaje- 
ma dogovor o temeljih plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ob 
upoštevanju, da bo gradnja objektov naftno-plinskega gospodarstva, ki bodo 
vključeni v dogovor o temeljih plana, potekala po enakih načelih kot gradnja 
elektroenergetskih objektov. Spremenjeni srednjeročni sporazum o razvoju 
elektrogospodarstva, ki zajema navedene objekte kontinuitete, je v fazi pod- 
pisovanja. Do sedaj ga je podpisalo 473 oziroma 24 % podpisnikov osnovnega 
sporazuma. Predlog zakona bomo predložili, ko bo spremenjeni sporazum uve- 
ljavljen. Prav tako je že vključena finančna konstrukcija izgradnje rafinerije 
Lendava, druga faza, in pripravljen samoupravni sporazum. Zakon o planira- 
nju in družbenem planu SR Slovenije bo uredil vprašanje financiranja objektov 
kontinuitete, saj je v osnutku že določeno, da se v samoupravnih sporazumih 
o temeljih plana reši tudi to vprašanje. To pomeni, da v naslednjem srednje- 
ročnem programu ne bo potrebe po sprejemanju takih aktov, kot je ta zakon. 

Tovarišice in tovariši! Pri pripravi predloga bomo upoštevali tudi stališča 
in mnenja skupščinskih teles in jih na ustrezen način vgradili v predlog zakona. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in Komisije 
še ustno dopolniti poročila? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v ener- 
getske objekte se sprejme. 
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2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripra- 
vi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih od- 
borov in komisij ter v ostalih gradivih. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tega predloga? (Nihče.) Ce 
nihče, potem prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prevzemu obveznosti SR Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih 
izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi raz- 
stavljanja. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Iz- 
vršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Andreja Ujčiča, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za kulturo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o prevzemu obveznosti SR Slovenije 
za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vred- 
nosti, ki so poslani iz tujine zaradi razstavljanja. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. t o č k o dnevnega reda,1 to je na osnutek zakona 
o enotni matični številki občanov. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. Za svojega predstavnika je določil tovariša Franta Komela, direk- 
torja Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije ustno dopolniti po- 
ročili? (Da.) 

Besedo ima tovariš Anton Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne 
komisije! 

Anton Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegate želim obvestiti, da je iz poročila Zakonodajno-pravne komisije po 
pomoti izpadla pripomba k 16. členu osnutka zakona, in sicer, da je treba v 
tem členu določiti rok za izdajo podzakonskih predpisov. S to pripombo do- 
polnjujem naše poročilo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo. Be- 
sedo ima tovarišica Olga Mavrič, delegatka za Zbor združenega dela s področ- 
ja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

8 
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Olga Mavric: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji skupin delegatov iz občine Kranj smo obravnavali osnutek zakona 
o enotni matični številki občanov. Člani skupine v načelu osnutek zakona spre- 
jemamo, predlagamo pa, da predlagatelj upošteva pri oblikovanju predloga 
zakona naslednjo pripombo: 

V 8. členu osnutka zakona so določene listine in evidence, v katere bo tre- 
ba obvezno vpisati matično številko občanov. Samo pri upravnem organu za 
notranje zadeve bo potrebno vpis opraviti v sedmih evidencah. Ob tem se 
postavlja vprašanje racionalnosti in koristi vodenja matične številke v sedmih 
evidencah pri istem upravnem organu. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Anton Jurjevčič, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 14. okoliš, Tržič! 

Anton Jurjevčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije z 
gospodarskega področja, 14. okoliš, občina Tržič in za Zbor občin sta na svoji 
seji dne 5. 11. 1979 obravnavali gradivo za 26. sejo Zbora občin in 28. sejo 
Zbora združenega dela in imata k osnutku zakona o enotni matični številki 
občanov naslednje pripombe: 

V drugem odstavku 5. člena je določeno, da občan pri spremembi stalne- 
ga prebivališča obdrži matično številko. Postavlja se vprašanje, ali obdrži ma- 
tično številko, če spremeni stalno prebivališče v okviru Slovenije ali tudi, če 
se odseli iz republike. Pri tem predpisu gre namreč za republiški zakon. 

Predlagamo, da se na koncu 7. člena doda besedilo: »ki jih vodi ta organ«. 
Navedeni člen namreč nalaga občinskemu upravnemu organu za notranje za- 
deve, da poskrbi za vpis matične številke v ustrezne listine občana oziroma 
ustrezne evidence o izdanih listinah občanov, kar bi ob nepravilni razlagi 15. 
člena tega zakona lahko razumeli, da upravni organ za notranje zadeve skrbi 
za vpise v vse listine in evidence, naštete v 8. členu. Ta skrb naj bo naložena 
organom in organizacijam, ki vodijo predpisane evidence o občanih. 

V 8. členu so naštete listine in evidence o izdanih listinah, v katere bo 
treba vpisati matično številko občana. Samo v upravnem organu za notranje 
zadeve bo potrebno opraviti vpis v sedmih evidencah, kot je že prej povedala 
tovarišica iz Kranja, oziroma v troje listin. Ob tem se postavlja vprašanje, ali 
je potrebno vpisovanje v tolikšnem številu evidenc. Poleg tega sedanja ob- 
razca potnega lista in vozniškega dovoljenja tudi ne vsebujeta rubrike za vpis 
matične številke. Zato sprašujemo ali bodo natisnjeni novi obrazci in ali bo s 
tem v zvezi določena tudi obvezna zamenjava teh listin. S tem pa bi nedvomno 
naložili upravnemu organu dodatno delo, občanom pa stroške, zato predlaga- 
mo, da zaradi vpisa matične številke potnih listin in vozniških dovoljenj ne 
bi menjali. 

Predlagamo, da se zaradi operativnih potreb vodi tudi evidenca o uniče- 
nih matičnih številkah. Zato naj se ustrezno dopolni tudi 11. člen. Hvala lepa. 

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

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o enotni matični številki občanov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 
skupščinskih teles in v ostalih gradivih, ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? (Nih- 
če.) Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa graditve in mo- 
dernizacije tehnične baze mobilnega Radia Jugoslavije od leta 1080 do 1984. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej in k 
14. točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, podpredsednico Izvrš- 
nega sveta in republiško sekretarko za finance. Predstavnik delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRI k tej točki 
je tovariš Ivo Klemenčič. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-prav- 
na komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 29. 10. 1979 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Želita predstavnik delegacije in predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želita.) Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še ustno dopolniti? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Slavka Jerman, delegatka za Zbor združenega dela 

s področja gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center! 

Slavka Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Po proučitvi namena določitve zneska sredstev za financiranje programa 
in graditve, tehnične baze mobilnega Radia Jugoslavije smo ugotovili, da sta 
določena samo skupni znesek sredstev in specifikacija potrebnih sredstev v po- 
sameznih letih. Ni pa ovrednoten program po posameznih vrstah stroškov. Ta 
naša pripomba izhaja iz poročila Medrepubliškega komiteja za finance iz ju- 
lija 1979, ki med drugim ugotavlja, da je potrebno določiti program negospo- 
darskih investicij federacije v naslednjem srednjeročnem obdobju in v njego- 
vem okviru odobriti posamezne investicijske programe v skladu s finančnimi 
možnostmi federacije ter republik in avtonomnih pokrajin. Prav ob tem pa 
se nam zastavlja vprašanje, kakšne finančne obveznosti bo imela republika 
Slovenija glede na predvideni znesek in še na neznane ključne delitve obvez- 
nosti republik do proračuna federacije, ki bo morala zagotoviti z zakonom 
določena sredstva celotnega programa, ki ga bomo sprejeli z danim soglasjem 
k osnutku zakona. Torej prehitevamo. 

Glede na postavljeni program graditve in modernizacije tehnične baze 
menimo, da je potrebno določiti novo alineo v programu graditve, in sicer naj 
se v prvi točki v novi alinei naštejejo: študijska potovanja, priprava dokumen- 
tacije in zbiranje ponudb za uvoženo opremo ter priprava dokumentacije in 
zbiranje ponudb za domačo opremo. 

8* 
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Ker smo v času, ko so prizadevanja celotne naše skupnosti usmerjena v 
zmanjševanje uvoza, naj se program uresničuje v čim večji meri z angažira- 
njem naše domače industrije, ne pa da se že vnaprej določa skoraj 1/3 vseh 
predvidenih sredstev za uvoz opreme. S tem, ko bomo dali soglasje k osnut- 
ku zakona, bomo v celoti že vnaprej omogočili porabo kar 64 milijonov 799 357 
deviznih dinarjev. Nekaj podobnega je ugotovil že Odbor za finance našega 
zbora, vendar so naše ugotovitve konkretnejše. 

Zato naj delegacija Skupščine SRS v Zboru republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ v usklajevalnem postopku upošteva tudi našo razpravo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, potem zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa gradit- 
ve in modernizacije tehnične baze mobilnega Radia Jugoslavije od leta 1980 
do leta 1984. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter pripombe, dane 
v razpravi na seji zbora. 

3. Zbor pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v usklajevalnem postopku uveljavlja 
pripombe in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu za- 
kona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) 

Ce nihče, potem prosim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delega- 
ta.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji protokola k sporazumu med vlado Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o eko- 
nomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrij- 
skih podjetij in drugih objektov v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji z dne 2. novembra 1972. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ k tej točki je tovariš Mirko Zlender. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, ki je pripravil predlog 
odloka o soglasju k predlogu zakona Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo in Komisija za mednarodne odnose, ki je dala poročilo z dne 8. oktob- 
ra 1979 in poročilo z dne 26. 10. 1979. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora in komisij dopolniti svo- 
ja poročila? (Da.) Besedo ima tovariš Viljem Pahor, predstavnik Komisije 
za mednarodne odnose! 
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Viljem Pahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu Komisije za mednarodne odnose dopolnjujem poročili, ki so ju dele- 
gati že prejeli v pismeni obliki. 

Komisija za mednarodne odnose je ob razpravi o predlogu zakona na 
predlog predstavnika Izvršnega sveta izrazila mnenje, da se sprejme amand- 
ma, in sicer zato, da bi bilo jasno, da gre za obveznosti končnega uporabnika 
kredita. Medtem pa smo bili obveščeni od Izvršnega sveta, da pripravlja Zvez- 
ni izvršni svet zakon o črpanju kredita, ki bo vseboval jasna določila v zvezi z 
obveznostmi končnega uporabnika najetih kreditov. Na ta način odpade po- 
treba po amandmaju, zato ga umikamo. 

Predsednik Emil Tomažie: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Želi 
kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Kot smo slišali, je Komisija za mednarodne odnose umaknila svoj aman- 
dma, zato glasujemo o predlogu odloka o soglasju k predlogu zakona. Kdor je 
za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji protokola k 
sporazumu med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vla- 
do Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in tehničnem so- 
delovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih ob- 
jektov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji z dne 2. novembra 
1972, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? {1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o imenovanju guvernerja Narodne banke Slovenije je pred- 
ložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zade- 
ve Skupščine SR Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o predlogu (Nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju guvernerja Narodne 
banke Slovenije. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (130 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju guvernerja Narodne banke 
Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Preden preidemo na vprašanja delegatov, vas obveščam, da smo se z Iz- 
vršnim svetom Skupščine SR Slovenije dogovorih, da bo na konkretne pred- 
loge delegatov, ki so bili dani na seji dne 10. oktobra letos ob obravnavi pred- 
loga zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije, odgovorjeno na seji Zbora združenega dela 27. tega meseca, ko bodo 
obravnavana izhodišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1980. 
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V zvezi s problematiko cen in izvajanjem politike cen bo Izvršni svet Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije predložil kot spremljajoče gradivo k 
osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične repu- 
blike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki jo bomo prav tako obrav- 
navali 27. tega meseca, posebno informacijo v zvezi z realizacijo politike cen 
v Socialistični republiki Sloveniji, v devetih mesecih letošnjega leta. 

Na seji Zbora združenega dela dne 10. oktobra 1979 je skupina delegatov 
7. okoliša za področje kmetijstva, Murska Sobota, pri predlogih in vprašanjih 
delegatov predlagala, da se predlog zakona o hranilno-kreditnih službah ob- 
ravnava na seji Zbora združenega dela že v mesecu oktobru 1979 in ne v de- 
cembru 1979, kot je to predvideno v periodičnem delovnem načrtu. 

V zvezi s tem predlogom, kot tudi glede ostalih predlogov, ki so bili dani 
k predlogu periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za četrto tri- 
mesečje 1979, ki smo ga sprejeli na seji zbora 26. septembra 1979, vas želim 
obvestiti o naslednjem. 

Skupina delegatov, ki je pripravljala ta akt, je proučila vse predloge, ki 
so bili dani k periodičnemu delovnemu načrtu zbora. Večina predlogov je bila 
za premaknitev rokov obravnave posameznih zadev v tem smislu, da se ob- 
ravnava opravi prej, kot je predvideno v periodičnem delovnem načrtu. Tak je 
bil predlog glede predloga zakona o hranilno-kreditnih službah in predloga 
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 
Dalje je bilo predlagano, da naj bi resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije obravnavali prej, kot v preteklih letih in kot je to plani- 
rano za letošnje leto. 

Vse te predloge smo obravnavali skupaj s predstavniki predlagateljev teh 
aktov in ugotovili, da predlagana premaknitev ni bila mogoča. Pri obeh za- 
konih so se namreč ob pripravi odpirala nova vprašanja, ki so zahtevala teme- 
ljito preverjanje in proučitev. Zato bi šla premaknitev rokov na škodo kvali- 
tete teh zakonov. Dogovorili smo se, da predlagatelji pospešijo delo pri teh 
aktih in jih čimprej predložijo, da bi jih lahko vključili v dnevni red seje 
zbora takoj, ko jih bomo prejeli. 

Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana obravnavamo hkrati z 
zvezno resolucijo, ki smo jo prejeli šele sedaj, s spremljajočimi akti k tej 
resoluciji, in mislim, da je to logično. Zato tokrat predloga delegatov glede 
tega ni bilo mogoče upoštevati. 

Glede predloga zakona o dopolnitvi 2. člena zakona o združevanju sred- 
stev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje ener- 
getskih objektov vas obveščam, da bo ta zakon uvrščen v program za prihod- 
nje leto, ker samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev na tem pod- 
ročju še ni podpisala večina udeležencev tega sporazuma. 

Obveščam vas tudi, da so se že začele uvodne priprave za izdelavo pro- 
grama dela za leto 1980. Predloge, ki so bili dani za razširitev periodičnega 
delovnega načrta in ki jih ni bilo mogoče upoštevati ob že tako obsežnih dnev- 
nih redih sej, bomo morali upoštevati v tem programu. 

Kot ste lahko ugotovili na osnovi že prejetih dnevnih redov sej zborov 
za ta mesec, je prišlo do nekaterih sprememb glede rokov, predvidenih v pe- 
riodičnem delovnem načrtu. Ob sklicu sej je namreč Predsedstvo Skupščine 
skušalo zagotoviti čim daljši čas za obravnavanje nekaterih pomembnejših 
aktov, kar je seveda povzročilo premaknitev rokov za nekaj dni. Zato tudi ni- 
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smo objavljali periodičnega delovnega načrta v Poročevalcu, kot smo se dogo- 
vorili, temveč vam namesto tega posredujemo tole informacijo. 

Dovolite, da sedaj preidemo na delegatska vprašanja. 
Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov za gospodar- 

sko področje 16. okoliša, Maribor v zvezi z veliko porabo goriv tujih držav- 
ljanov in diferencirano ceno, bo odgovoril tovariš Aleksander Skraban, namest- 
nik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene. Prosim! 

Aleksander Škraban: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva, Maribor je postavila delegatsko 
vprašanje o diferenciranih cenah goriv med domačimi in tujimi državljani. 
Vprašanje se glasi: »Delegati ugotavljamo, da smo se delovni ljudje in ob- 
čani dokaj disciplinirano vključili v prizadevanje Zveznega izvršnega sveta, 
da se omeji uporaba motornih vozil. Hkrati pa tudi ugotavljamo, da je pri- 
sotna velika potrošnja goriv vozil s tujimi registrskimi tablicami in v času 
turistične sezone poraba goriv za motorne čolne. Kot vemo, tuji državljani 
ne plačujejo goriv po isti ceni kot naši občani, zato sprašujemo, kakšni so 
bili razlogi, ki so narekovali diferencirano ceno in kakšni so ekonomski učin- 
ki takšne odločitve.« 

Odgovor: Pri prodaji motornega bencina in plinskega olja tujcem se po- 
javljata dve obliki prodaje, in sicer: prodaja goriva za plovne objekte in pro- 
daja bencina za avtomobile z bencinskimi boni. Gorivo za motorne čolne in 
jahte se tujcem prodaja na bencinskih črpalkah v pristaniščih s pomorskimi 
mejnimi prehodi, proti plačilu v konvertibilni valuti in po cenah brez dajatev, 
ki veljajo v notranjem blagovnem prometu. Navedena prodaja se torej, enako 
kot prodaja ostalega blaga za oskrbovanje motornih čolnov in jaht v prista- 
niščih z mejnimi prehodi, šteje za izvoz blaga. Da pa do takšnega izvoza 
lahko pride, mora biti prodaja goriva potrjena s strani carinarnice. Takšna 
prodaja goriv je v veljavi že več let. 

V SR Sloveniji se s to vrsto prodaje ukvarja Istra-benz Koper v prista- 
niščih v Izoli, in sicer od 30. maja do 30. oktobra vsako leto, ter v Piranu 
vse leto. Navedena organizacija je v letu 1078 prodala na svojih črpalkah za 
jahte, vključno s črpalkama v Umagu in Novem gradu, 533 545 litrov 98-ok- 
tanskega bencina in 295 449 litrov plinskega olja D2. V prvih devetih mesecih 
letos pa 549 425 litrov bencina in 357 287 litrov plinskega olja, kar predstav- 
lja od celotne prodaje 98-okfcanskega bencina v SR Sloveniji 0,1 '"/o, pri plin- 
skem olju D2 pa 0. 07%. 

Druga oblika prodaje naftnih derivatov je na bencinske bone, ki jih lahko 
tujci, ki potujejo z osebnimi avtomobili, kupujejo v konvertibilni valuti in 
imajo pri tem 20% popust od drobnoprodajne cene. Navedena prodaja je 
bila nazadnje urejena s posebnim sklepom po samoupravnem sporazumu za 
spodbujanje in pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino z dne 8. 8. 1978 v 
okviru Samoupravne interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino. V Jugoslaviji je bilo v letu 1978 po podatkih zveznih organov pro- 
danih nekaj čez 162 milijonov litrov bencina za bencinske bone, v prvih osmih 
mesecih letos pa okoli 88 milijonov litrov ali okoli 5% celotne prodaje ben- 
cina. Med evropskimi državami je prodaja bencina na bencinske bone uveljav- 
ljena pravzaprav le še v Jugoslaviji. Ostale države so takšno prodajo že odpra- 
vile, na primer Italija letos septembra, evropske socialistične države pa uporab- 
ljajo pri prodaji pogonskih goriv tujcem drugačne oblike popustov. 
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Težko je ugotavljati, kakšen je ekonomski učinek od prodaje goriv tujcem 
pod ugodnejšimi pogoji. Prav gotovo pa prodajo goriva tujcem s popustom 
lahko štejemo za eno izmed oblik spodbujanja večjega prihoda tujih turistov 
v Jugoslavijo. Pri tem pa velja pripomniti, da je bilo v SR Sloveniji že več- 
krat zavzeto Stališče, da se nakup bencina na bone omogoči samo stacio- 
narnim tujim gostom. Vendar pa je v razpravah na zvezni ravni doslej vedno 
prevladalo mnenje, da je potrebno še naprej obdržati uveljavljeno obliko po- 
speševanja tujskega turističnega prometa tudi s popusti pri nakupu pogonskih 
goriv za vse tuje turiste. 

Na koncu velja še omeniti, da je Zvezni izvršni svet dne 11. oktobra 1979 
obravnaval problematiko prodaje goriva tujim jahtam in motornim čolnom 
ter sklenil, naj Samoupravna interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino pri sklepanju samoupravnega sporazuma za pospeševanje iz- 
voza obravnava problematiko prodaje goriv tujim motornim čolnom in jahtam 
na enak način kot prodajo bencina tujcem za avtomobile. 

Predsednik Emil Tomažič: So delegati 16. okoliša zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je prav tako postavila skupina delegatov 
za gospodarsko področje, 16. okoliš, Maribor glede pomanjkanja premoga, bo 
odgovoril tovariš dr. Vladimir Fatur, podsekretar v Republiškem komiteju za 
energetiko! 

Dr. Vladimir Fatur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš je zastavila 
naslednje vprašanje: »Oskrba s premogom se glede na bližajočo se zimo iz 
dneva v dan zaostruje. Povpraševanje in vrste čakajočih se kljub vsem na- 
porom trgovine in občinskih izvršnih svetov podaljšujejo. V Mariboru, kjer 
smo se preteklo leto že znašli v veliki premogovni krizi, smo si vse leto pri- 
zadevali, da bi se stanje na tem področju izboljšalo. Vendar smo kljub temu 
priča vse ostrejšemu negodovanju kupcev, ki si zaradi pomanjkanja premoga 
le-tega ne morejo pravočasno nabaviti. Ob vsem tem pa je nerazumljivo, da 
je bilo že ob pričakovanem pomanjkanju precej premoga izvoženega, oziroma 
da so premogovniki vseskozi zagotavljali, da je premoga za vse potrebe dovolj 
in da so ga sposobni dobaviti široki potrošnji zadostne količine, zaradi česar 
tudi ni bilo uvoza. 

Ta čas v SR Sloveniji primanjkuje nad 120 000 ton premoga, ki ga do 
kurilne sezone oziroma do večjega mraza ne bo mogoče nadomestiti. Ob zni- 
žanju temperature smo bili vsa ta leta priče, da je proizvodnja premoga za- 
radi mraza močno upadla, tako da ne bo možno v zadostni meri oskrbeti po- 
trošnikov. V območju SR Slovenije, ki ga oskrbuje s premogom trgovsko 
podjetje Dom-Smreka, je že uvedena količinsko omejena prodaja na 4 tone, 
tako da s strahom pričakujemo decembrske dni, ko bodo potrošene zaloge 
pri hišnih svetih, šolah, vrtcih oziroma v gospodarstvu. Poleti smo slišali raz- 
lične informacije o presežkih premoga v rudnikih Kosova. Zato so bile do- 
govorjene zadnje količine lignita s tega območja. Žal pa ugotavljamo, da so 
doslej zamude pri dobavi tako velike, da do konca leta tega primanjkljaja ne 
bo mogoče nadomestiti. Praktično so v zaostanku pri dobavi vsi rudniki, tako 
znotraj republike kakor tudi iz drugih republik. 
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Glede na opisano kritično stanje ter izredno nezadovoljstvo delovnih 
ljudi in občanov postavljamo in dajemo delegati skupine s področja gospo- 
darstva 16. okoliša naslednje vprašanje in predloge: 

Skupina je že opozorila na kritično stanje in sedaj ponovno sprašuje Iz- 
vršni svet, kaj je bilo storjenega za odpravo pomanjkanja premoga ter kaj 
namerava ukreniti, da se v najkrajšem času izboljša oskrba s premogom, tako 
da bodo rudniki zagotovili po pogodbi dogovorjene količine premoga, ob zna- 
nem dejstvu, da je proizvodnja v Zasavskih rudnikih zaradi vdorov vode v 
jami O j stro močno upadla. Predlagamo Izvršnemu svetu SR Slovenije, da 
postavi za prihodnje leto zahtevo za nemoteno oskrbo s premogom in da 
zagotovijo premogovniki zadostne količine. Ce pa premogovniki tega niso spo- 
sobni zagotoviti, je nujno potrebno zagotoviti uvoz. Izvršnemu svetu SRS 
predlagamo, da za prihodnje leto zagotovi tudi možnost nabave premoga za 
oblikovanje posebnih tržnih blagovnih rezerv oziroma kot obliko stalnih bla- 
govnih rezerv.« 

Odgovor na vprašanje: Ze v začetku leta 1979 se je intenziven pritisk- 
široke potrošnje iz zadnjega četrtletja 1978. leta na nakup premoga nadaljeval. 
V prvem polletju letošnjega leta so bile potrebe še nekako pokrite, čeprav ne v 
celoti. Izrazito pomanjkanje pa se je pojavilo v avgustu, septembru in okto- 
bru, ko dobave niso potekale niti po pogodbenih obvezah, zahteve potrošnje pa 
so bile celo nad pogodbeno dogovorjenimi količinami. 

Osnovni vzroki za izredno povečanje povpraševanja po premogu, ki je za 
43% večje kot v letu 1978, so: močno pomanjkanje kurilnega olja za gospo- 
dinjstva, posebno v zadnjem četrtletju 1978. leta in v prvem polletju letos; 
precej višja cena kurilnega olja ob sprejeti podražitvi maja in avgusta letos 
ter v letu 1978 kot posledica podražitev nafte; ocena, da bodo cene kurilnih 
olj še naprej rastle kot posledica nadaljnjih dvigov cen nafte; potreba po 
obnovi zalog, ki jih več ni bilo. Posledica tega je, da je tudi vrsta gospodinjstev, 
ki so uporabljala za gretje kurilno olje, prešlo na uporabo trdih goriv, posebno 
tista, ki imajo kombinirano centralno gretje. 

V letu 1978 je široka potrošnja porabila 596 000 ton premoga. V letu 
1979 bo za potrebe široke potrošnje po oceni zagotovljenih 850 000 ton premoga, 
kar pomeni, da bo dobavljenih 254 000 ton premoga več kot leta 1978. Ener- 
getska bilanca za 1979. leto je predvidevala 830 000 ton dobav, izhajajoč iz 
ocene, da večjih količin ne bo možno zagotoviti, ne iz slovenskih premogov- 
nikov ne iz premogovnikov Bosne in Hercegovine. 

2e od začetka leta so podjetja za prodajo premoga predvidevala večji 
pritisk na porabo premoga in povečan obseg prodaje za 10 do 15 %, kar zna- 
ša približno 90 000 do 1100 000 ton več premoga. Predvidevanja so se izkazala 
za resnična. Ker naši premogovniki proizvajajo premog pretežno za potrebe 
elektrogospodarstva in industrije, smo pri pokritju potreb široke potrošnje 
računali na večjo udeležbo premogovnikov iz drugih republik in na uvoz, 
vendar smo od predvidenega premoga izven republike in iz uvoza — predvi- 
devali smo 2 %, dosegli le 29 %. 

V strukturi realizacije je prišlo do večjih premikov predvsem zato, 
ker niso bile sklenjene pogodbe za dobavo lignita iz Bosne in Hercegovine za 
več kot 30 000 ton, pri rjavem premogu pa je v celoti izpadel uvoz briketov 
zaradi prepovedi izvoza iz Nemške demokratične republike. Da bi nadomestili 
izpad uvoza iz NDR in dobave lignita iž Bosne in Hercegovine ter zadostili 
večjemu povpraševanju, je Republiški komite za energetiko že v maju letos 
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predlagal organizacijam za preskrbo v dogovoru z Rudnikom lignita Velenje 
in rudniki rjavega premoga, da Rudnik lignita Velenje že od junija dalje 
dodatno poveča dobave za široko porabo od prvotno predvidenih 120 000 ton 
na 290 000 ton lignita in sklene ustrezne pogodbe s preskrbovalci široke po- 
trošnje. Povečanje naj bi šlo na račun znižanja deponije premoga v termoelek- 
trarni Šoštanj, s čimer smo seveda prevzeli tveganje za preskrbo termoelek- 
trarn v obdobju oktober 1979 — marec 1980 in obveznost, da se razlika v ceni 
med energetskim in komercialnim premogom pokrije v okviru Interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva, s čimer bi pokrili visok izpad dobav lignita iz 
Bosne in Hercegovine. Rudniki rjavega premoga bodo povečali proizvodnjo in 
dali za potrebe široke potrošnje dodatnih 70 000 ton in nadomestili izpad 
uvoza briketov; za kritje nadbilančnih potreb pa bo sklenjena z Rudarsko- 
energetskim kombinatom Kosovo pogodba za dobavo 50 000 ton sušenega 
lignita. 

Na sestanku Republiškega komiteja za energetiko konec avgusta smo za 
Rudnik lignita Velenje ugotovili, da izpolnjuje povečano obveznost, čeprav 
je imel izpad v avgustu in septembru zaradi kolektivnih dopustov in težav 
pri izkopu premoga, in da bo svojo obveznost, torej 290 000 ton za široko po- 
rabo, do konca leta v celoti izpolnil. 

Rudniki rjavega premoga bodo povečano obveznost za 70 000 ton realizirali 
le 70 %, torej 50 000 ton, predvsem zaradi dveh zaporednih vdorov vode v 
jamo Ojstro, ki so bistveno znižali proizvodnjo komercialnega premoga. 

Z Rudarsko-energetskim kombinatom Kosovo je bila julija sklenjena 
pogodba za dobavo 50 000 ton premoga z začetkom dobave že v juliju, vendar 
je do konca septembra bilo dobavljenih le približno 6000 ton namesto pred- 
videnih 30 000 ton. Namesto da bi celotna ponudba premoga znašala 890 000 
ton do 900.000 ton, bo dobavljenih s Kosova le 20 do 30.000 ton. Zato smo se na 
sestanku Republiškega komiteja za energetiko v septembru zavzeli, da se do- 
seže vsaj nova bilančna količina, to je že omenjenih 850 000 ton, kar pa je še 
vedno pod zahtevanimi količinami 90 000 ton. 

V septembru in oktobru smo planirali tudi možne dobave premoga iz 
Gatskega oziroma Kolubare, vendar se je izkazalo, da kvaliteta tega pre- 
moga za široko potrošnjo ni primerna, ker je zelo vlažen in nesepariran. 
Zato naj se oceni utemeljenost nabave izključno za potrebe naših termoelek- 
trarn. 

Na sestanku z večjimi preskrbovalnimi organizacijami v začetku oktobra 
smo ugotovili, da so pogodbe za prvih pet mesecev realizirane le 84'% in da 
ni dobavljenih približno 70 000 ton premoga. Večji del izpada je nastal pred- 
vsem v avgustu in septembru, in sicer zlasti zaradi nižjih dobav s Kosova, iz 
Socialistične republike Bosne in Hercegovine, rudnikov Zenica, Banoviči in 
Breza, iz Socialistične republike Slovenije pa predvsem iz rudnikov Trbovlje 
in Zagorje. 

Rudarski kombinat Kosovo je izpolnil le 20 % pogodbe, Zenica 40 %, Tr- 
bovlje in Zagorje pa 80%. Da bi nekoliko hitreje nadomestili izpad iz avgusta 
in septembra, smo na tem sestanku ocenili, da je potrebno dobiti zagotovila, 
da bodo Titovi rudniki iz Bosne in Hercegovine realizirali pogodbene koli- 
čine, to je 220 000 ton do konca leta. S Kosova bomo poizkušali povečati 
dobave na čim večji obseg, čeprav imamo po pogodbi zagotovljenih 30 000 
namesto 50 000 ton. Rudnik lignita Velenje pa naj bi v oktobru zaradi ugodnega 
stanja voda in visokih zalog deponij hitreje realiziral pogodbeno obveznost, 
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to je 290 000 ton za široko porabo, s tem da bi poslal na trg v oktobru in 
novembru več, kot je predvidel po pogodbi v teh mesecih, in temu ustrezno 
seveda znižal dobave v decembru. 

Iz Titovih rudnikov smo dobili zagotovilo, da bodo do konca leta dobavi- 
li pogodbene količine, če le ne bo hujših izpadov proizvodnje. V kontaktih s 
Kosovim smo dobili zagotovilo, da bodo do konca leta od predvidenih 50 
ton dobavili 30 000 ton ali več, če le ne bodo imeli težav s pečmi za susenj e 
lignita in težav z železniškimi vagoni. Rudnik lignita Velenje se je zaveza , 
da bo v oktobru in novembru povečal dobavo na račun decembrskih m a 
bo v dobavo vključil tudi oreh, ker nima debelih vrst v večjih količinah. S 
povečanimi dobavami so pričeli 19. oktobra, ker so morali nadomestiti do- 
datne sejalne naprave. Tudi ostali slovenski premogovniki so zagotovili, da 
bodo do konca leta izpolnili pogodbene obveznosti. 

Republiški komite za energetiko je v stalnem stiku s premogovniki in 
preskrbovalnimi organizacijami. Vsaj enkrat mesečno imamo konzultativne 
sestanke. Glede prodaje premoga je bilo dogovorjeno, da se sindikatom in 
hišnim svetom prodaja po zahtevah, posameznikom pa največ pet ton na- 
enkrat. Na ta način računamo, da bo več gospodinjstev lahko dobilo vsaj 
nujno potrebno količino premoga. 

Želim opozoriti le na dvojnost cene energetskega in komercialnega pre- 
moga. Da bi rešili ekonomski položaj premogovnikov, smo jim s ceno energet- 
skega premoga zagotovili raven enostavne reprodukcije, medtem ko so cene 
komercialnega premoga, do avgusta letos v pristojnosti federacije, izrazito 
zaostajale. To je seveda usmerjalo premogovnike vse bolj na pokrivajne po- 
treb termoelektrarn in manj drugih porabnikov. Zadnja korekcija cen ko- 
mercialnega premoga z dne 19. oktobra letos je ta problem le delno resila, 
zato je potrebno v bodoče cene energetskega in komercialnega premoga čim- 
prej izenačiti. 

Zvezni izvršni svet je maja letos sprejel vrsto ukrepov za izboljšanje 
ekonomskega položaija jamskih premogovnikov, vendar sta od šestnajstih 
uveljavljena le dva, in sicer, da je pristojnost za določanje cen premoga pre- 
nesena na socialistične republike in avtonomni pokrajini in da za uvoz po- 
trebne opreme ni potreben protiizvoz. Uveljavitev vseh ostalih ukrepov je 
še v teku, ker priloženi materiali niso bili sprejeti. 

V SR Sloveniji položaj enostavne in razširjene reprodukcije premogov- 
nikov od leta 1976 v celoti rešujemo v okviru Interesne^ skupnosti elektro- 
gospodarstva, zato zvezni ukrepi pomenijo le dodatno možnost, da pospešimo 
reševanje njihove problematike. Brez aktivne vloge Interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva bi se naši premogovniki že pred leti znašli v krizi. Tako pa 
kljub težkim obratovalnim in razvojnim problemom veliko prispevajo k re- 
ševanju energetske situacije v republiki. Računamo, da bomo v leto 1980 sto- 
pili z deficitom nadbilančnih zahtev široke porabe, ki jih bomo pokrili sele 
v prvem trimesečju naslednjega leta, kar pomeni, da se bo premog za tekočo 
porabo kupoval vso zimo. Čeprav gre za pozitivno orientacijo porabe premoga, 
bodo potrebni v naslednjem letu veliki napori, da bomo pokrili povečane po- 
trebe široke porabe, ker ji proizvodnja slovenskih in ostalih jugoslovanskih 
premogovnikov ne bo mogla slediti, razen če bomo ponovno osiromašili pre- 
skrbo termoelektrarn, kar pa je glede na zahteve elektroenergetske bilance 
zelo tvegano. Zato bo potrebno v letu 1980 zagotoviti poleg domačih dobav tudi 
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uvoz premoga, ker samo na ta način lahko računamo na vsaj 20-dnevne za- 
loge v septembru naslednjega leta. 

Ob koncu naj posebej poudarim tudi odgovornost naših trgovskih organi- 
zacij za tekočo preskrbo s premogom in njihove naloge v zvezi z izboljšanjem 
preskrbe. Tem nalogam bi morali posvečati več pozornosti, saj je preskrba s 
premogom eden važnih elementov normalne preskrbe, ki ne sme biti pre- 
puščen komercialnim nagibom. Zato menimo, da bo v bodoče preskrba s pre- 
mogom morala postati zadeva posebnega družbenega pomena, če želimo 
doseči cilje naše energetske politike. V tem okviru bodo trgovske organizacije 
za preskrbo morale prevzeti večje obveznosti pri preskrbi območij, za katera 
so zadolžene. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da smo dobili na 
zastavljeno delegatsko vprašanje zelo izčrpen odgovor in da smo se seznanili 
tudi s problemi. Občutek imam, da nas bo, kljub vsemu, vendarle zeblo, vsaj 
nekatere, gede na to, kar smo slišali. Morebiti bi kazalo razmisliti o tem — 
kajti s temi problemi se bomo do konca leta še srečali, da bi morda angažirali 
naš Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki naj bi v stikih z Izvršnim svetom 
skušal oblikovati nekatera stališča in poiskati določene rešitve. Kajti vsa 
ta zagotovila, o katerih smo danes slišali, ko so bila dana Izvršnemu svetu, 
so preveč pogojna, tako da se utegnemo dejansko srečati s situacijo, ki 
najbrž ne bo prijetna. Ne glede na to pa vendarle vprašujem delegata iz 
16. okoliša, ali je zadovoljen z odgovorom na zastavljena vprašanja! (Da.) 
Hvala lepa. 

Vprašujem zbor ali soglaša, da bi naložili našemu Odboru za družbeno- 
ekonomski razvoj, da bi se skupaj z Izvršnim svetom ukvarjal s tem prob- 
lemom! Se zbor strinja? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost, 7. 
okoliš, Murska Sobota, glede izdaje izvršilnih predpisov na podlagi zakona o 
kmetijskih zemljiščih bo odgovoril tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik re- 
publiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim! 

Lojze Senegačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela 
s področja kmetijske dejavnosti, 7. okoliša, Murska Sobota je postavila na- 
slednji vprašanji: 

1. Kdaj bodo izdana tehnična navodila za razvrstitev zemljišč v smislu 
10. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79)? 

Odgovor: Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
takoj po uveljavitvi citiranega zakona imenoval z odločbo posebno strokovno 
komisijo z nalogo, da pripravi tehnična navodila za razlastitev kmetijskih 
zemljišč, v skladu z 10. členom zakona o kmetijskih zemljiščih. Citirana tehnič- 
na navodila so pripravljena v fazi osnutka in bodo predvidoma sprejeta do 
konca leta 1979. 

Priprava tehničnih navodil je zahtevala poglobljene strokovne proučitve 
in uskladitve z določili osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu SR Slovenije. Poudariti moramo, da se je pri izdelavi 
osnutka citiranih navodil pokazala potreba po razširitvi prvotno zamišljenega 
koncepta še z nekaterimi merili, ki bodo, ob strokovnih normativih za raz- 
vrščanje kmetijskih zemljišč v skladu z 10. členom zakona o kmetijskih zem- 
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ljiščih, omogočala čimbolj objektivno, z vidika celovitega družbenoekonom- 
skega razvoja družbenopolitičnih skupnosti, občin in republike, optimalno 
razvrščanje kmetijskih zemljišč. 

Opredelitev vseh teh meril v navodilih je nujna, če želimo pri razvrščanju 
kmetijskih zemljišč zagotoviti poleg čisto strokovnih še upoštevanje meril, ki 
omogočajo upoštevanje specifičnih pogojev, možnosti ter ciljev in potreb pri 
proizvodnji hrane v območju občine oziroma republike. Takšen pristop pa 
zahteva zelo zahtevne strokovne proučitve. V osnovni zakon o kmetijskih zem- 
ljiščih ni spremenil pristopa do planiranja prostora za potrebe kmetijstva. Za- 
to delo občinskih uprav in izvršilnih organov ni onemogočeno po strokovni plati 
pri pripravi razporeditve posameznih kategorij prostora. Z izdajo navodil bomo 
počakali do prve verifikacije predloga zakona o sistemu družbenega planiranja 
in družbenega plana Socialistične republike Slovenije, glede na to. da ob ob- 
ravnavi osnutka tega zakona v Skupščini SR Slovenije vprašanja glede prostor- 
skih planov niso bila do kraja razčiščena. Razumljivo pa je, da morajo biti 
navodila, ker se zakon o kmetijskih zemljiščih sklicuje na zakon o planiranju, 
z njim usklajena. 

2. Kdaj bodo izdana navodila o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč, za 
katere je bil rok 1. 7. 1979 v smislu 145. člena zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 1/79)? 

Odgovor: Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun je pripravil navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od druž- 
beno pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški sklad, 
v skladu s 145. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, v maju 1979 in ga 
objavil v Uradnem listu SRS, št. 14/79 z dne 18. maja 1979. Navodilo je začelo 
veljati naslednji dan. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! So delegati 7. okoliša za- 
dovoljni z odgovorom? (Da.) Sicer pa, kot veste, bodo, kot do sedaj, vsi od- 
govori na zastavljena delegatska vprašanja objavljeni tudi v našem Poro- 
čevalcu. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila ista skupina delegatov o tem, 
kdaj bodo izdana navodila za izvajanje zakona o preživninskem varstvu kme- 
tov, bo odgovoril tovariš Edvard Gale, pomočnik republiškega sekretarja za 
delo! 

Edvard Gale: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na vprašanje, kdaj bodo izdana navodila za izvajanje zakona o preživninskem 
varstvu kmetov v zvezi z določbo 23. člena zakona o preživninskem varstvu 
kmetov, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 1/79, dajemo naslednji od- 
govor : 

V okviru zakonskih določb je bila strokovna služba Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji zadolžena, da na podlagi 
podatkov, ki jih predloži družbena pravna oseba, ki namerava prevzeti zem- 
ljišča od kmeta, izračuna znesek preživnine, nadalje, da zagotovi pri Skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov oblikovanje posebnega računa za sredstva, 
namenjena za preživninsko varstvo kmetov, in da zagotovi izplačevanje pre- 
živnin. 

Da bi se zadolžitve realizirale, je bilo storjeno naslednje: 
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Republiški sekretariat za delo je v sodelovanju z Republiškim sekreta- 
riatom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter strokovno službo Skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji pripravil obrazec pogodbe o 
oddaji zemljišča in o ugotovitvi pogojev za pridobitev preživnine, z ustrezno 
obrazložitvijo. Nadalje je bil pripravljen osnutek izračuna preživnine; odprt je 
bil poseben račun, na katerega se zbirajo sredstva iz naslova preživninskega 
varstva kmetov. O poteku ugotavljanja in določanja preživnin ter sklepanju 
ustrezne pogodbe pa so bila obveščena vsa temeljna sodišča, vse kmetijske 
zemljiške skupnosti ter območne delovne enote Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, katerim je bil posredovan tudi obrazec pogodbe z 
obrazložitvijo. Končno je bil določen tudi postopek za izplačevanje preživnin 
prek oddelka za centralno nakazovanje pokojnin, z upoštevanjem vsakoletne 
avtomatične valorizacije. 

Postopek v Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji 
poteka tako, da strokovna služba skupnosti, na podlagi pogodbe ter listin 
iz drugega odstavka 6. člena citiranega zakona,, ki se morajo sestaviti pri 
pristojnem sodišču, ugotavlja pogoje za pridobitev pravice do preživnine, iz- 
računa znesek preživnine ter ga vnese v pogodbo. Tako izpolnjeno pogodbo 
vrne prevzemniku zemljišča, to je družbeni pravni osebi, pri čemer priloži 
izračun preživnine po podpisu pogodbe s strani prevzemnika in oddajalca 
zemljišča ter po njeni sodni overitvi sprejme izvod pogodbe ter zagotovi iz- 
plačilo preživnine. Kljub temu, da je zakon v veljavi že devet mesecev, mo- 
ramo opozoriti, da je pravico do preživnine pridobil samo en kmetovalec, 
pri čemer postopek v ničemer ni bil problematičen. 

Pri izvajanju zakona je bil torej že aprila letos pripravljen vzorec po- 
godbe o oddaji zemljišča in o ugotovitvi pogojev za pridobitev preživnine 
z ustreznimi pojasnili. Meseca junija letos pa je strokovna služba Skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov poslala vsem območnim delovnim enotam 
in izpostavam Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji obrazec pogodbe z ustreznimi pojasnili oziroma navodili o poteku 
ugotavljanja in določanja preživnin ter o sklepanju ustrezne pogodbe. Hkrati 
pa je navedena strokovna služba obvestila o tem tudi vsa temeljna sodišča 
in vse kmetijske zemljiške skupnosti, katerim je bil posredovan obrazec po- 
godbe z obrazložitvijo. 

Navedeni način izvajanja citiranega zakona predstavlja osnovni opera- 
tivni akt. Ker se je šele sedaj izoblikovala ustrezna praksa pri izvajanju za- 
kona, ki je pokazala, kaj mora biti določeno v izvršilnem predpisu, bo Repub- 
liški sekretariat za delo, v soglasju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, lahko izdal izvršilne predpise, ki jih določa 23. člen 
tega zakona, šele v mesecu novembru. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Sprašujem delegate 7. oko- 
liša, ali so zadovoljni z odgovorom! (Da.) 

Na delegatska vprašanja 1. okoliša iz Celja in delegatsko vprašanje, ki so 
ga zastavili zbori Skupščine občine Slovenj Gradec, bomo dobili odgovor na 
prihodnji seji. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Če ne želi nihče, je 
potem tudi ta točka dnevnega reda izčrpana. 

Med sejo zbora smo prejeli dopolnitve k predlogu stališč Družbenopo- 
litičnega zbora, ki jih je sprejel na današnji seji k 3. in 4. točki. Tako vas 
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obveščam, da smo predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slo- 
venije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji, predlog za izdajo 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu in predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu in predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih sprejeli v 
skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega 
zbora posebej obvestil. 

Obveščam vas tudi, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo spre- 
jemali končne odločitve, usklajeni z Zborom občin. S tem je dnevni red da- 
našnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za udeležbo in zaključujem 27. sejo 
Zbora združenega dela. 

(Seja je bila zaključena ob 15.40). 



/ 

28. seja 

(21. novembra 1979) 

Predsedoval: Emil Tomaž i č , 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam 28. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega 
odstavka 97. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na osnovi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili 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 izvoli naslednje delegate: za predsednika Zdravka Grudna, za čla- 
na Antona: Rekel j a in Marino Pavlin. 

So predlagani delegati navzoči? (Da.) Hvala lepa. Želi kdo o predlogu 
razpravljati? (Nihče.} Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glaso- 
vanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za Verifikacijsko komisijo izglasovan v pred- 
laganem sestavu. Prosim Verifikacij sko komisijo, da se sestane in pregleda po- 
oblastila delegatov ter sestavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, Kulturne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije in Zveze društev za varstvo okolja 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
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SFR Jugoslavije, delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Marija 
Masnec, poročevalka Odbora za družbenopolitični sistem, Ranko Krašič, po- 
ročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Ljubo Meden, poročevalec Od- 
bora za finance, Stojan Volčanšek, poročevalec Odbora za družbenoekonomske 
odnose, Branjco Kozamernik, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne 
komisije, in Marjeta Adorjan, poročevalka Komisije za narodnosti. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišici sekretarki v pismeni obliki 
že na začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma 
ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu ozi- 
roma posameznim funkcionarjem, da se na odgovore pripravijo in na vpra- 
šanja odgovore, če je le mogoče, že na današnji seji zbora. 

Prav tako prosim delegate, ki nameravajo predlagati amandmaje, da te v 
skladu s poslovniškimi določili predložijo čimprej, in sicer s podpisom deve- 
tih delegatov. 

Prosim predsednika Verifikacijske komisije, da poda zboru poročilo! 

Zdravko Gruden: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 
28. sejo. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 131 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 75 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 11 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje iz 16. okoliša 7 delegatov, 19. okoliša en dele- 
gat, 22. okoliša en delegat, 36. okoliša trije delegati, 23. okoliša en delegat in 27. 
okoliša dva delegata; skupaj 15 delegatov. Za prosvetno-kulturno področje iz 7. 
okoliša en delegat, za socialno-zdravstveno področje iz 1. okoliša dva delegata, 
iz kmetijske dejavnosti iz 4. okoliša en delegat. Torej skupaj je odsotnih 19 
delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so 
vsa pooblastila v skladu z zakonom in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, 
da Zbor združenega dela verificira vsa predložena pooblastila. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Obveščen sem, da se bodo 
po vsej verjetnosti seje Zbora kasneje udeležili še nekateri delegati. Vzrok je 
zamuda vlakov. Zato bomo predložili še dodatno poročilo. 

Želi kdo razpravljali o poročilu Komisije? (Ne.) Ce ne želi nihče, preha- 
jamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno po- 
oblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi delegati gla- 
sujejo 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 28. sejo Zbora združenega dela. 

9 



130 Zbor združenega dela 

Ugotavljam, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina 
delegatov. 

Obveščam vas, da smo se s predsednico Zbora občin in predsednico Druž- 
benopolitičnega zbora dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki 
dnevnega reda poslušali uvodno obrazložitev k predlogom zakonov s področja 
družbenih dejavnosti, ki jo bo podal tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik 
Izvršnega sveta in predsednik Odbora Izvršnega sveta za družbene dejavnosti. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda. 

Z dopisom z dne 6. 11. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom, da se začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 9. 11. 1979 pa sem dnevni red današnje seje razširil Se 
z osnutkom zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugo- 
slavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v ob- 
močju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike 
Hrvatske in s poročilom delegacije Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije o poteku usklajevanja. 

V zvezi z obema predlogoma za razširitev vas obveščam, da akta obrav- 
navata pristojna zbora Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije konec tega meseca oziroma v začetku decembra, zato ju je bilo po- 
trebno uvrstiti na današnjo sejo. 

Ker nam Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve ni predložila predlogov za volitve in imenovanja, 
umikam to točko dnevnega reda z današnje seje. 

V zvezi s predlogom zakona o socialnem varstvu vas obveščam, da v de- 
lovnih telesih Skupščine in zborov niso usklajena stališča o sestavi in dele- 
gatskih odnosih v Skupščini Socialnega varstva Slovenije. Ker ta zakon ni 
dovolj proučen za razpravo in odločanje v zboru, po dogovoru s predsednico 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora in na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, kot bomo to bržkone videli iz uvodne obrazložitve, 
ki jo bomo poslušali na skupnem zasedanju, ter na predlog skupine delegatov 
iz Žalca predlagam, da tega zakona ne uvrstimo na današnji dnevni red seje. 

Ali kdo nasprotuje temu predlogu? (Ne.) Glede na to predlagam zboru, da 
sprejme naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 28. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 27. seje Zbora združenega dela, 
3. predlog Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za spre- 

membo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
- 4. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 

ževanja, 
5. predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, 
6. predlog zakona o socialnem skrbstvu, 
7. predlog zakona o družbenem varstvu otrok, 
8. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture, 
9. predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umet- 

nosti, 
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10. predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 
1979, 

11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, 
12. osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih 

postaj za varstvo zraka v območju Socialistične republike Slovenije, 
1,3. predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje 

prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd—Bar na območju Sociali- 
stične republike Črne gore, 

14. predlog zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke 
Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene, 

15. osnutek zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke 
Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v 
območju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike 
Hrvatske, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja, 

16. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga dnevnega reda? (Ne.) Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet soglasno. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 27. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopol- 
nitev tega zapisnika? (Ne.) 

Ker nima nihče pripomb oziroma predlogov za dopolnitev, ugotavljam, 
da je zapisnik 27. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala po skupnem zasedanju vseh treh 
zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.20). 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na predlog Predsedstva Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, da se začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil v obravnavo Zvezni zbor Skupščine Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši delegati, da kot član Ustavne komisije 
Skupščine Socialistične republike Slovenije spregovorim s tem v zvezi nekaj 
besed. 

Predlog Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije, da 
se začne postopek za spremembo ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, predstavlja pomembno dejanje na poti ustavno- pravnega ures- 
ničevanja pobude tovariša Tita in sklepov Predsedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije o uresničevanju načela o kolektivnem delu, po- 
večanju odgovornosti in nadaljnji demokratizaciji družbenopolitičnih odnosov. 
V širšem smislu gre za nadaljnje dograjevanje institucionalnih temeljev po- 

9* 
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litičnega sistema, s ciljem, da se vse institucije političnega sistema kar naj- 
bolj prilagodijo socialističnemu samoupravnemu značaju proizvajalnih od- 
nosov, delegatskemu skupščinskemu sistemu oziroma samoupravni delegatski 
osnovi. S tega vidika je potrebna nadaljnja demokratizacija družbenopoli- 
tičnih odnosov in zlasti tudi procesa v vseh organih političnega sistema ter 
krepitev in razvijanje kolektivnega dela in odločanja ter osebne in skupne 
odgovornosti članov teh organov delegatski bazi in družbi v celoti. 

Ko predlaga Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije 
začetek postopka za spremembo ustave Socialistične federativne; republike Ju- 
goslavije, določa hkrati, na podlagi ocene družbenih razmer, smer in obseg 
teh sprememb. Po predlogu Predsedstva naj se ustavne spremembe nanašajo 
na vprašanja organizacije in sestave organov ter na trajanje mandata pred- 
sednika oziroma predsedujočega, pri čemer naj Skupščina prouči in oceni, ka- 
tere izmed ustavnih določb bi utegnile biti motnja za popolnejše in dosled- 
nejše uresničevanje načela o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti in 
trajanju mandata predsednika oziroma predsedujočega in bi jih bilo treba 
zato spremeniti. Gre torej za ustavne ureditve, ki so pa zaradi svojih posle- 
dic zelo zahtevne, saj gre za to, da se težišče družbenega odločanja še bolj 
približa samoupravno organiziranim delavcem in občanom. 

Predlagane ustavne spremembe naj bi še dosledneje in koreniteje pre- 
obrazile odnose v procesu sprejemanja družbenih odločitev na izhodiščih in 
na osnovah, ki jih je opredelila ustava v okviru delegatskega sistema in de- 
legatskih odnosov. 

V okviru te naloge je potrebno posebno pozornost posvetiti omejevanju 
časa trajanja mandata kot enemu od načinov, ki naj prispevajo k bolj ko- 
lektivnemu delu in odgovornosti ter s tem k demokratizaciji družbenih od- 
nosov. 

Omejitev mandata naj bi prispevala k omejevanju političnega dela kot 
poklica, na drugi strani pa bo takšna omejitev zahtevala doslednejše in od- 
govornejše delo vseh družbenih dejavnikov in posameznikov ter vseh insti- 
tucij demokratične, politične in samoupravne družbene kontrole. 

Vse to bo najučinkovitejša pregrada pred vdorom birokratske in tehno- 
kratske samovolje, uzurpacije pooblastil, karierizma, neodgovornosti, izigra- 
vanja ustave in zakona, kar vse je med drugimi argumenti našteto med ute- 
meljitvami za predlagano spremembo ustave. 

Tovarišice in tovariši delegati! Komisija Skupščine SR Slovenije za ustav- 
na vprašanja je o teh vprašanjih razpravljala na seji 17. oktobra letos. Komi- 
sija je podprla predloge za spremembo ustave, pri čemer se je zavzela za re- 
striktiven pristop in za spremembe le tistih ustavnih določb, ki naj po temeljiti 
proučitvi prispevajo k ustavno-pravnemu uresničevanju pobude tovariša Tita 
in sklepa Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Ugotavljam, da so stališča Ustavne komisije povsem v skladu z okvirom 
in smerjo, za katero se v svojem predlogu za spremembo ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije zavzema Predsedstvo Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

Na koncu naj poudarim, da gre pri uresničevanju teh nalog za dolgoročen 
proces in za del nalog pri dograjevanju in razvijanju političnega sistema so- 
cialistične samoupravne demokratizacije na temeljih ustave in zakona o zdru- 
ženem delu.. To potrjuje tudi misel iz referata tovariša Franceta Popita na 
seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ko je dejal: »Zato 
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pojmujemo pobudo tovariša Tita o krepitvi kolektivnega dela in odgovornosti 
kot bitko za nadaljnjo demokratizacijo odnosov v celotni družbi in ne le 
znotraj vodstev.-« 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmemo predloženi od- 
lok in s tem damo soglasje k predlogu Predsedstva Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. 

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, sta obravnavala Od- 
bor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. 

Danes ste prejeli predlog odloka o soglasju, da se začne postopek za spre- 
membo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Na klop ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili še dopolniti? (Ne želita.) Pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o soglasju, da se začne postopek za spremembo ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Kdor je za predlog odloka, naj 
prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju sprejet soglasno. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki določil 
tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona je 
bil objavljen v prilogi IX Poročevalca. Z dopisom z dne 12. 11. 1979 ste pre- 
jeli k predlogu zakona amandmaje predlagatelja zakona, ki jih predlaga v ob- 
ravnavo na podlagi 4. odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije kot sestavni del predloga zakona. Zato o teh amandmajih ne bomo po- 
sebej glasovali. 

Danes ste prejeli k temu zakonu in k ostalim zakonom s področja družbe- 
nih dejavnosti stališča Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije. 

K predlogu zakona ste prejeli na klop amandmaje predlagatelja, amandma 
skupine delegatov 5, okolica, Nova Gorica, amandma skupine delegatov 16. 
okoliša, Maribor, amandmaja skupine delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Siška. 

Glede na to, da danes obravnavajo ta zakon, kot tudi ostale zakone na 
področju družbenih dejavnosti, poleg zborov Skupščine SR Slovenije tudi pri- 
stojni zbori Skupščine samoupravne interesne skupnosti, smo se predsedniki 
zborov dogovorili, da takoj v začetku obravnave oblikujemo v vsakem zboru 
skupino delegatov. Ta skupina naj bi spremljala razpravo in sklepanje vseh 
zborov o tem sklepu ter skupaj s skupinami ostalih zborov proučila tiste 
amandmaje, kii bi bili sprejeti v posamičnem zboru. V skladu z 291. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije bi medzborovska skupina delegatov sesta- 
vila sporazumni predlog in ga predložila v sprejem zborom. 
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Predlagam, da v skupino imenujemo naslednje: Marijo Masnec in Ranka 
Krašiča, poročevalca Odbora za družbenopolitični sistem, ter Stojana Volčan- 
ška, poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose. 

V skupini pa naj sodelujeta tudi predstavnik Izvršnega sveta in pred- 
stavnik Zakonodajno-pravne komisije. 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče, prosim, da o 
njem glasujemo! Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 

Odbor za družbenopolitični sistem, ki sta dala poročili, Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo in dodatno poročilo in Komisija za narodnosti, ki 
je prav tako dala poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Želijo poročevalci odborov in komisij še dopolniti poročila! (Da.) Besedo 

ima tovarišica Majda Lindič, poročevalka Zakonodajna(-pravne komisije! 

Majda Lindič: Zakonodajno-pravna komisija je v svojih poročilih 
in dodatnih poročilih k predlogu zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja in k predlogom drugih zakonov s področja družbenih 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki jih danes obravnavamo, obraz- 
ložila svoje amandmaje ter svoja stališča do amandmajev drugih pooblaščenih 
predlagateljev. 

Delegatom je potrebno obširneje pojasniti razloge za nekatere amand- 
maje, ki jih je dala Zakonodajno-pravna komisija, ne le k predlogu zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, temveč tudi 
k predlogom drugih zakonov. 

1. Vprašanje obveznega združevanja občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti v mestne oziroma v regionalno samoupravno interesno skupnost 
(člen 41. predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanj a). 

Obvezno združevanje občinskih v mestno oziroma regionalno skupnost naj 
bi zakon predpisal zaradi tega, ker statuta mesta in regije predvidevata, da se 
o delu vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja odloča na nivoju mesta 
oziroma regije. Takemu odločanju je treba po tem mnenju prilagoditi tudi or- 
ganizacijo samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti tistih skupnosti, ki bodo 
sprejemale splošne akte z ustreznega področja enakopravno s skupščino mestne 
oziroma regionalne skupnosti. 

Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije ni mogoče z zakonom predpi- 
sati obvezne ustanovitve mestne oziroma regionalne samoupravne interesne 
skupnosti. V mestnih oziroma regionalnih skupnostih kot posebnih družbeno- 
političnih skupnostih uresničujejo delovni ljudje in občani po 194. členu ustave 
SR Slovenije določene skupne interese ter izvršujejo pravice in dolžnosti, ki 
jih tem skupnostim poverijo občine. Stvar delovnih ljudi in občanov v ob- 
činah s področja mesta oziroma regije je, katere skupne interese bodo ures- 
ničevali v mestni oziroma regionalni skupnosti. 

Občine lahko prenesejo na mesto oziroma regijo s posameznega področja, 
na primer s področja vzgoje in izobraževanja, več ali manj zadev ali pa s po- 
sameznega področja sploh ne prenesejo na mesto oziroma regijo ničesar. Za- 
radi tega bi pomenila določba o obvezni ustanovitvi mestne oziroma regio- 

/ 
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nalne skupnosti v bistvu posredno zavezovanje občin, da prepustijo določene 
zadeve s področja posebnih družbenih dejavnosti mestu oziroma regiji. 

Taka norma pa ne bi bila v skladu s prvim odstavkom 194. člena ustave 
SR Slovenije. Ustanovitev mestne oziroma regionalne samoupravne interesne 
skupnosti je slej ko prej mogoča na podlagi sistemske določbe 5. odstavka 
69. člena zakona o svobodni menjavi dela. Ne le pravica, temveč tudi dolž- 
nost samoupravnih subjektov je, da se ustrezno organizirajo v okviru samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

2. Vprašanje začasnega urejanja zadev s področja samoupravnih interes- 
nih skupnosti s strani skupščin družbenopolitičnih skupnosti (člen 29. predloga 
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja). 

Ob obravnavanju predlogov zakonov, ki urejajo posamezne družbene 
dejavnosti posebnega družbenega pomena in ki so danes na dnevnem redu, 
predlaga Zakonodajno-pravna komisija, naj zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejmejo sklep in z njim naložijo predlagatelju naj pripravi predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela. 

V vseh zakonih manjka opredelitev pogojev in postopka za začasno ure- 
janje vprašanj s področja samoupravnih interesnih skupnosti, kadar samo- 
upravna interesna skupnost ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno od- 
visno njeno delo. 

Ustava SR Slovenije v 71. členu določa, da lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti tedaj, kadar samoupravna interesna skupnost, ki opravlja do- 
ločeno dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, ne odloči 
o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno delo, pod p-ogoji in po po- 
stopku, kot to določa zakon, s svojo odločitvijo začasno uredi takšna vpra- 
šanja. Pogoje in postopek za začasno urejanje, je torej po tej ustavni normi 
treba urediti z zakonom. Tudi v tretjem odstavku 343. člena ustave SR Slo- 
venije je določeno, da pristojni zbori Skupščine SR Slovenije začasno urejajo 
vprašanja, od katerih je bistveno odvisno delo samoupravne interesne skup- 
nosti za območje republike, če samoupravna interesna skupnost v takih vpra- 
šanjih ne odloči... 

V zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela pa žal niso pred- 
pisani pogoji in postopek za začasno urejanje takih vprašanj, temveč je v 86. 
členu v bistvu prevzeta ustavna določba. Zaradi tega so delovna telesa zbo- 
rov priporočila predlagatelju, naj v predloge zakonov s področja družbenih 
dejavnosti posebnega družbenega pomena vključi določbe o pogojih in po- 
stopku za začasno urejanje posameznih vprašanj s področja samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Predlagatelj do današnjih sej zborov Skupščine SR Slovenije ni uspel 
pripraviti amandmajev za dopolnitev predlogov zakonov. Zakonodajno-pravna 
komisija meni, da je pravo mesto za določanje pogojev in postopka za začasno 
urejanje tistih vprašanj s področja samoupravnih interesnih skupnosti, od ka- 
terih je bistveno odvisno njihovo delo, sistemski zakon o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. Zaradi tega predlaga zborom, da sprejmejo ustrezen 
sklep. Obenem pa bi kazalo v okviru predvidenih sprememb in dopolnitev na 
novo urediti tudi vprašanje dajanja soglasij k samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti. 

68. člen zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela predvideva, 
da dajejo k samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravnih interes- 
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nih skupnosti, v katerih skupščine odločajo enakopravno s pristojnimi zbori 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, ter k njihovim statutom soglasje pri- 
stojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti, k samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi drugih skupnosti in njihovim statutom pa pristojni izvršni sveti 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da bi bilo treba zadnjo določbo o 
potrjevanju samoupravnih sporazumov in statutov s strani izvršnih svetov 
spremeniti. Ni namreč prav, da dajejo izvršilni organi soglasje k samouprav- 
nim splošnim aktom delegatsko oblikovanih skupščin, vsaj ne takrat, kadar 
gre za samoupravne splošne akte skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
posebnega družbenega pomena. 

3. Potrjevanje samoupravnih splošnih aktov delovnih skupnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti (člen 60. predloga zakona o svobodni menjavi 
dela na področju vzgoje in izobraževanja). 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je v skladu s 404. členom zakona 
o združenem delu le določba, da skupščina samoupravne interesne skupnosti 
potrdi tiste določbe statutov delovnih skupnosti, ki se nanašajo na uresniče- 
vanje nalog, zaradi katerih je organizirana delovna skupnost, ne pa tudi na 
tiste, ki se nanašajo na uresničevanje samoupravnih pravic delavcev delovnih 
skupnosti. To jasno sledi iz citiranega 404. člena zakona o združenem delu, ki 
je podlaga za amandma Zakonodajno-pravne komisije k členu 60 zakona ozi- 
roma za nov 60. a člen. 

Ne strinja pa se Zakonodajno-pravna komisija z amandmajem, naj bi iz 
zakonskega besedila izpadlo potrjevanje programa dela delovne skupnosti s 
strani skupščine samoupravne interesne skupnosti. Program dela delovne 
skupnosti naj bi služil izvajanju planskih ciljev samoupravne interesne skup- 
nosti. Zaradi tega je prav, da ga skupščina samoupravne interesne skupnosti 
tudi potrjuje in ob tem ugotavlja, ali program dela dejansko zagotavlja iz- 
vajanje planskih ciljev. 

Zakon o združenem delu v 408. členu omogoča, da tako potrjevanje k 
programu delovne skupnosti s strani skupščine samoupravne interesne skup- 
nosti določa tudi zakon, čeprav je po zadnjem odstavku 404. člena sicer to 
stvar samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih in od- 
govornostih, ki ga sklenejo delavci združenih temeljnih organizacij z delavci 
delovne skupnosti. Treba je upoštevati, da se določbe o delovnih skupnostih 
v organizacijah združenega dela le smiselno uporabljajo za delovne skupnosti 
v samoupravnih interesnih skupnostih, če zakon ne določa drugače. V tem 
primeru je drugačna zakonska določba na mestu, saj je položaj delavcev v 
delovni skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti v mnogočem bližji po- 
ložaju delavcev v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti 
kot pa položaju delavcev v delovnih skupnostih v organizacijah združenega 
dela. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da lahko preidemo 
na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Bojan Bratina, delegat za 
Zbor združenega dela s področja kulture in prosvete, 5. okoliš, Gorica. Prosim! 

Bojan Bratina: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati iz Nove 
Gorice smo obravnavali gradivo za sejo Skupščine in k 4. točki dnevnega reda 
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sprejeli pripombe, ki se smiselno nanašajo tudi na 5., 6., 7. in 8. točko dnev- 
nega reda. 

Delegati se ne morejo strinjati z načinom oblikovanja predlogov zako- 
nov z množico amandmajev, ki jih v veliki večini predlaga Skupščini predla- 
gatelj zakonov, to je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Ne glede na usklajenost s poslovnikom Skupščine in formalno pravilnost 
take metode dela menimo, da lahko predstavlja široka uporaba amandmajev 
v času končnega odločanja in poleg tega še tik pred zasedanjem Skupščine 
resno oviro za normalno delo delegatov ter v končni posledici tudi motnjo 
v delovanju delegatskega sistema. 

Zavedamo se, da se amandmajem ne moremo v celoti izogniti, toda hkrati 
se moramo zamisliti o smiselnosti obravnave predlogov zakonov, h katerim je 
predlaganih deset in več amandmajev, ob dejstvu, da je že potekal običajen 
postopek sprejemanja. 

Zavedamo se tudi, da smo omenjene zakone opredelili kot prednostne za- 
radi sprejemanja planskih dokumentov za prihodnje srednjeročno razdobje. 
Vendar se hkrati vprašujemo, kako da ni bilo mogoče v dosedanjem času za- 
konskih predlogov pripraviti tako, kot je sicer v navadi pri sprejemanju za- 
konov. Poraja se tudi bojazen, da zaradi pomanjkanja časa ni bilo mogoče 
podrobno proučiti posledic omenjenih zakonov in bodo zato verjetno po- 
trebne nadaljnje spremembe. 

Končno bi želel Skupščino opozoriti na izredne težave, ki jih imamo dele- 
gati zaradi prepoznega pošiljanja materialov za seje. Stališča in mnenja dele- 
gatov se sprejemajo vselej na seji delegacije, ki jo je treba sklicati v zadnjem 
trenutku, tik pred sejo Skupščine, če hočemo, da so delegatom znana stališča 
skupščinskih odborov in komisij. To pomeni, da je potem izredno kratek rok 
za pripravo stališč delegacij. 

Težko si zamišljamo, kako naj bi o takih vprašanjih razpravljal posa- 
mezen zbor občinske skupščine ali Skupščina sama, ne da bi kršili njihove 
poslovnike dela. Menimo, da so naše pripombe utemeljene in da bodo pri- 
spevale k boljšemu delovanju delegatskega sistema. 

Obenem obveščamo Skupščino, da umikamo amandma k zakonu o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Vlada Sever, 38. 
okoliš Ljubljana-Siška! 

Vlada Sever: V uvodni obrazložitvi so bili navedeni nekateri naši 
amandmaji in tudi k temu zakonu imamo amandma. Toda delegati se stri- 
njamo z razpravo tovariša iz Nove Gorice. V obrazložitvi za odklonitev neka- 
terih naših amandmajev ni danih dovolj elementov, da bi se lahko v našem 
elastičnem mandatu izrekli, ali se s tako obrazložitvijo strinjamo. Glede na 
to in na dejstvo, da se o tem nismo mogli uskladiti z našo delegatsko bazo — 
Zbor združenega dela naše občinske skupščine, je na 23. seji potrdil naše 
amandmaje, se bomo delegati Skupščine občine Ljubljana-Šiška vzdržali gla- 
sovanja pri zakonih, pri katerih smo dali amandmaje. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Zeli besedo 
predstavnik predlagatelja? (Da.) Besedo ima tovariš Leopold Kejžar! 
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Leopold Kej žar : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Samo dodatno pojasnilo v zvezi z amandmajem, ki so ga predložili delegati 
16. okoliša, Maribor. 

Zadeva, na katero se nanaša amandma, s predloženim zakonskim tekstom 
ni izpuščena. V 63. členu zakon v zadnji alinei navaja, da strokovni svet oprav- 
lja še druge naloge v skladu z zakonom. Namreč na tem področju imamo še 
posebna zakona, ki urejata dejavnosti, to je zakon o usmerjenem izobraže- 
vanju in zakon o osnovni šoli. Ta predvidevata urejanje nekaterih podrob- 
nosti, kot na primer potrjevanje učbenikov, potrjevanje nekaterih nadaljnjih 
elementov v vzgojno-tizobraževalnem sistemu. Med njimi je predvideno tudi 
potrjevanje oziroma sprejemanje okvirnih vzgojnih načrtov za domove učen- 
cev. Tako so v tej formulaciji zajete vse tiste podrobnejše naloge, ki zaradi 
racionalnosti v tem zakonu niso naštete posebej, pač pa so zajete v tej skupni 
alinei. To ne pomeni, da bi amandma kot tak oviral uresničevanje tega zakona 
ali da bi bil nesprejemljiv, pač pa ni nujen. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali želi še kdo razpravljati? Razpravo 
delegata iz Nove Gorice pri postopkih bomo upoštevali pri analizi današnje 
seje zbora. Bilo je precej takšnih pripomb na račun priprave in tudi na račun 
samega dela v Skupščini. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Pred- 
lagam, da pogledate poročilo Komisije z dne 6. 11. 1979 in dodatno poročilo 
Komisije, ki ste ga prejeli na klop. Ker je Komisija umaknila svoje amand- 
maje k 13., 49., 52. in 60. členu, moramo glasovati še o amandmajih komisije 
k 41., 50., 51. in 60. a členu. Izvršni svet se z amandmaji strinja. Tudi odbora 
se strinjata z amandmaji k 41., 50. in 5(1. členu. 

Zato predlagam zboru, da o vseh teh amandmajih glasujemo skupaj. Ali 
kdo nasprotuje temu predlogu, da o amandmajih glasujemo skupaj? (Nihče.) 
Dajem na glasovanje amandmaje k 41., 50. in 51. členu. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Komisije k 41., 50. in 51. členu sprejeti z 
večino glasov. 

Na glasovanje dajem še amandma Zakonodajno-pravne komisije k 60. a 
členu. Ker tega amandmaja odbora nista obravnavala, pač pa prejšnji amand- 
ma Komisije k 6. členu, vprašujem poročevalca odborov, ali se odbora stri- 
njata s tem amandmajem! (Da.) Kdor je za predlagani amandma, naj prosim 
glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (10 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma Komisije k 60. a členu sprejet z večino 
glasov. 

Danes smo prejeli na klop amandmaje predlagatelja k 63. in 64. členu in 
redakcijske amandmaje k 35., 54. in 55. členu. Se Zakonodajno-pravna komi- 
sija in odbori strinjajo s temi amandmaji? (Da.) 

Predlagam, da tudi o teh amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo naspro- 
tuje temu predlogu? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije k 63. in 64. členu in redakcijske amandmaje k 35., 54. in 55. členu. Kdor 
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je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (16 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 63. in 64. členu in redakcijski amandmaji k 35., 54. in 55. členu sprejeti z ve- 
čino glasov. 

Prejeli smo tudi amandma skupine delegatov iz 16. okoliša k 63. členu. 
Istoveten amandma pa predlaga tudi skupina delegatov 6. okoliša za pro- 
svetno-kulturno področje, Koper. Izvršni svet se s tem amandmajem strinja. 
Prosim predstavnika predlagatelja, da se izreče! 

Leopold Kejžar: Glede na pojasnilo, ki sem ga dal, menim, da je 
vsebina tega amandmaja zajeta v predloženem zakonskem besedilu. Razume 
pa se, da predlagatelj ne bo nasprotoval takemu amandmaju, če se bodo zbori 
tako odločili, ker ni v nasprotju z zakonskimi določili, ampak opredeljuje 
podrobnosti, ki sicer niso neobhodne, vendar ne nasprotujejo ostalim do- 
ločbam zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Mislim, da lahko ugotovim, da Izvršni 
svet temu amandmaju ne nasprotuje. Odbora vprašujem ali soglašata s tem 
amandmajem? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija se prav tako strinja. (Da.) 

Dajem na glasovanje amandma skupine delegatov k 63. členu. Kdor je za 
predlagani amandma, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma skupine k 63. členu sprejet z večino glasov. 
Skupina delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Šiška, nam je prav tako pred- 

ložila amandma k 63. členu. Vprašujem, ali vztrajate pri amandmaju ali ne! 
(Delegati iz 38. okoliša sporočajo, da umikajo amandmaje, se pa vzdržujejo pri 
glasovanju.) 

Morda še informacija k pismu, ki smo ga dobili iz občine Ljubljana-Siška. 
V pismu je navedeno, da bi morali amandmaja obravnavati tako kot amand- 
maje Izvršnega sveta, ker so bili predloženi pravočasno. Kratko pojasnilo. Po- 
vedati moram, da ima v zakonodajnem postopku predlagatelj zakona, v tem 
primeru Izvršni svet, specifično vlogo. 

O amandmaju Komisije za narodnosti ni potrebno glasovati, ker je že 
vsebovan v predlogu zakona. 

Dajem predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja v celoti na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(11 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja sprejet z večino glasov. 

Predlagatelj ni pripravil ustreznega amandmaja k tretjemu odstavku 49. 
člena predloga zakona, v katerem bi moral razčleniti pogoje in postopek, ko 
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti začasno uredi vprašanja, o ka- 
terih se tudi v usklajevalnem postopku zbori skupščine izobraževalne skup- 
nosti niso uspeli uskladiti. Predlagam, da na predlog Zakonodajno-pravne 
komisije v zvezi z vsemi zakoni s področja družbenih dejavnosti sprejme zbor 
naslednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da čimprej pripravi predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v predlogu za izdajo zakona 
ustrezno razčleni pogoje in postopek, ko lahko skupščina družbenopolitične 
skupnosti začasno uredi vprašanja, o katerih se tudi po opravljenem uskla- 
jevalnem postopku v zborih skupščine samoupravne interesne skupnosti ni 
doseglo soglasje, zaradi česar odločitev ni bila sprejeta. 

Hkrati naj Izvršni svet prouči, glede na predlog Zakonodajno-pravne ko- 
misije, tudi ustreznost določbe drugega odstavka 68. člena zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela, glede na to, da k samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi drugih skupnosti in njihovim statutom dajejo soglasje pri- 
stojni izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlaga kdo kakšno dopolnilo k temu sklepu? (Nihče.) Torej predlagam 
zboru, da se o njem izreče. Kdor je za predlagani sklep, naj glasuje! {138 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih. 
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovariša dr. Iztoka Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsed- 
nika Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Predlog zakona je bil objavljen v Prilogi IX Poročevalca. Z dopisom z 

dne 12. 11. 1979 ste prejeli k predlogu zakona amandmaje predlagatelja za- 
kona, ki jih predlaga v obravnavo na podlagi četrtega odstavka 277. člena "po- 
slovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije kot sestavni del pred- 
loga zakona. Zato o teh amandmajih ne bomo posebej glasovali. K predlogu 
zakona ste prejeli tudi amandmaje skupine delegatov za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 38. okoliša, Ljubljana-Šiška, med sejo pa smo 
dobili tudi amandma skupine delegatov 16. okoliša, Maribor. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za družbenopolitični sistem, ki sta dala poročili, ter Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki je dala poročilo in dodatno poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Sedelšak, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 27. okoliš, Ravne 
na Koroškem. Prosim! 

Jože Sedelšak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je obravnavala predlog zakona o raziskovalni dejavnosti 
in raziskovalnih skupnostih ter predloge amandmajev predlagatelja in od- 
borov k posameznim členom predloga. 

Predlagani zakon v celoti podpiramo. Prav posebno smo zadovoljni z do- 
ločili, s katerimi zakon vključuje opredeljevanje programa rudarsko-geoloških 
raziskav splošnega pomena, saj menimo, da je s tem postala skrb za razširitev 
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surovinske osnove v Socialistični republiki Sloveniji skrb vse družbe in ni 
več prepuščena samo delavcem v organizacijah združenega dela, ki jim je bilo 
zaupano upravljanje z znanimi rudarskimi bogastvi. 

S tem ne zanikamo dosedanjega prizadevanja družbe za pomoč pri rudar- 
sko-geoloških raziskavah, saj so v ta namen v zadnjih dveh letih vložena 
sredstva Republiške raziskovalne skupnosti v raziskave v Rudniku Mežica ob- 
rodila nepričakovano dobre rezultate. Hkrati so ti razveseljivi rezultati poka- 
zali, kako nujno potrebno bo v prihodnje obdržati sedanjo kontinuiteto razis- 
kav, da se ne bo zgodilo tako, kot se je v letu 1968, ko je Rudnik Mežica zaradi 
pomanjkanja sredstev zmanjšal obseg raziskav, kar je imelo za posledico 
zmanjšanje rudnih zalog ter je privedlo skoraj do ukinitve rudnika. 

Omenjene uspešne raziskave so pomagale prekategorizirati več kot mili- 
jon ton rude, tako da so se s tem'rudne zaloge močno- povečale. V bodoče pri- 
čakujemo, ob nadaljevanju začetih del, še boljše rezultate. Zato je posebej 
razveseljivo, da predvideva zakon zagotavljanje sredstev za uresničevanje pro- 
grama rudarsko-geoloških raziskav, saj upravičeno upamo, da bodo rudarji v 
Rudniku Mežica rešeni skrbi za nadaljnji obstoj rudnika, ki deluje že več kot 
310 let. Malo je verjetno, da bi lahko s ceno proizvedenega svinca, ki je v celoti 
odvisna od dogajanj na svetovnem trgu, sami v celoti pokrivali draga raz- 
iskovalna dela. 

Preseneča nas veliko število amandmajev, čeprav je bila med pripravo 
predloga organizirana in izpeljana kar precej široka javna obravnava. Upa- 
mo, da amandmaji ne bodo vzrok, da predlagani zakon ne bi bil sprejet oziro- 
ma da bi prišlo do podaljšanja obravnave. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo želi še razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajnorpravne komisije. Pred- 
lagam, da pogledate poročilo in dodatno poročilo te komisije. Komisija je uma- 
knila svoj amandma k 78. členu, ki je naveden v poročilu z dne 6. 11. 1979, 
in predlaga k temu členu nov amandma. Z amandmajem Komisije se strinja 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Tudi odbora se strinjata z amandmaji, ki 
so vsebovani v poročilu Komisije. 

Vprašujem poročevalca odborov, ali se odbora strinjata tudi z amandma- 
jema k 5. in 75. členu in z novim amandmajem k 78. členu, ki so razvidni iz 
dodatnega poročila! (Da.) 

Ker se z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije strinjajo predlagatelj 
in odbora, predlagam zboru, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. Ali 
kdo nasprotuje temu predlogu? (Ne.) Ugotavljam, da se zbor s predlogom stri- 
nja. Dajem na glasovanje amandmaje Komisije k 5., 55., 66., 75. in 78. členu. 
Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (11 delegatov). 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 5., 55., 66., 
67., 75. in 78. členu sprejeti z večino glasov. 

Prejeli smo tudi amandmaje skupine delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Ši- 
ška, k 4., 19. in 20. členu, ki so si po vsebini enaki ter k 14., 16., prvemu od- 
stavku 40. člena in 42. členu. Vprašujem Izvršni svet, ali se s predlaganimi 
amandmaji strinja! Besedo ima tovariš dr. Iztok Winkler, predstavnik predla- 
gatelja. Prosim! 
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Dr. Iztok Winkler: K amandmajem skupine delegatov občine Lju- 
bljana-Siška je bilo dano odklonilno stališče in utemeljitev Izvršnega sveta 
že v uvodnem ekspozeju, zlasti k prvemu amandmaju k 4., 19. oziroma 20. čle- 
nu, ki govori o tem, da bi izpustili vlogo ustanovitelja do raziskovalne organi- 
zacije. Tej uvodni obrazložitvi in utemeljitvi v ekspozeju nimamo kaj dodajati 
in predlagamo, da se ta amandma ne upošteva. 

Drugi amandma, ki se nanaša na 14. člen, je predlagatelj smiselno upo- 
števal v svojih amandmajih, ki so sestavni del predloga zakona, in sicer tako, 
da je vlogo ustanovitelja splošne raziskovalne organizacije združenega dela 
skrčil samo na raziskovalno delovno organizacijo, ker menimo, da je to bolj 
skladno z določili zakona o združenem delu in je na ta način ta amandma 
smiselno upoštevan, ne pa tako, da se vloga ustanovitelja pri spreminjanju 
statusa raziskovalnih organizacij v celoti črta. 

V uvodnem ekspozeju je bila dana tudi utemeljitev, zakaj predlagatelj ne 
sprejema tretjega amandmaja k 16. členu, ki zadeva položaj raziskovalca. K 
temu ne kaže dodajati novih argumentov. 

Amandma k 40. členu je predlagatelj že upošteval v svojih amandmajih, 
ki so sestavni del zakona, in je razširil besedilo 40. člena tako, da je smiselno 
v celoti zajeta nekoliko drugačna dikcija. Smiselno pa je upoštevan amandma 
skupine delegatov občine Ljubljana-Siška. 

Za amandma k 42. členu pa kaže ugotoviti, da je nepotreben, če sprejme- 
mo amandma k 40. členu, ker ne kaže iste formulacije ponavljati še v 42. 
členu. 

Predsednik Emil Tomsžič: Kot je razvidno iz poročil Zakonodajno- 
pravne komisije in odborov, se iz navedenih razilogov predlagatelja tudi Za- 
konodajno-pravna komisija in odbora s predlogom teh amandmajev ne strin- 
jajo. Vprašujem delegate te skupine, če vztrajajo pri vseh predlaganih amand- 
majih! Prosim! 

Vlada Sever: Kot sem že pri prejšnji točki povedala, je tudi te 
amandmaje potrdila skupščina naše občine na včerajšnji seji. Ker na včerajšnji 
seji še nismo imeli pripomb, nismo mogli predložiti uskladitve. Zato ne mo- 
remo danes glasovati o teh amandmajih, čeprav so nekateri naši amandmaji 
smiselno sprejeti. Določila o ustanovitelju, o odločanju in o preverjanju druž- 
benopolitične skupnosti niso dovolj utemeljena. Kdo je lahko ustanovitelj v 
organizacijah združenega dela, ko gre za temeljno organizacijo itd. Ugotovili 
smo, da nas obrazložitev predlagatelja ne zadovoljuje. Zato moram ponovno 
poudariti, da delegati občine Ljubljana-Šiška ne moremo glasovati. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažlič: Kaj pa glede amandmajev? 

Vlada Sever: Če jih bodo večinoma sprejeli, nima pomena, da vztra- 
jamo, čeprav nismo pravočasno imeli možnosti za ustrezen dialog. Menim, da 
ugotovitve delegata iz Nove Gorice veljajo tudi za ta zakon. Delegati kot 
laiki ne moremo slediti vsem spremembam, podanim na sami seji zbora v 
obliki amandmajev, ki pa imajo lahko dolgoročne posledice. Takšne zadeve 
je potrebno v bodoče opraviti v ustreznem postopku vnaprej in ne na sami 
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seji skupščine. To pomeni, da umikamo naše amandmaje, tiste pač, ki niso 
sprejeti. Glasovali pa ne bomo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš dr. Iztok 
Winkler! 

Dr. Iztok W i n k 1 e r : Mislim, da kaže vendarle pojasniti, da je dia- 
log s predlagateljem bil, in sicer z osnovnim predlagateljem teh amandmajev, 
to je z raziskovalci oziroma delavci tovarne Lek, ki je osnovni predlagatelj 
teh amandmajev. Delavci Inštituta tovarne Lek so te amandmaje skupaj s 
predlagateljem temeljito pretresli. Tovariši so se strinjali, da niso potrebni. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Glede na izjavo delegatke 
iz občine Ljubljana-Siška, da amandmaje umikajo, o teh amandmajih ne bomo 
glasovali. 

Kot sem že omenil, smo med sejo zbora prejeli tudi amandma skupine de- 
legatov 16. okoliša iz Maribora k 11. členu. Prosim Izvršni svet, da se o tem 
amandmaju izreče! 

Dr. Iztok W i n k 1 e r : V določilu 11. člena predloga zakona je v zad- 
njem odstavku navedeno, da so lahko poleg organizacij, ki so opredeljene v 
prejšnjih odstavkih, raziskovalne organizacije tudi druge organizacije, ki jih 
kot take opredelimo po posebnih predpisih, kot na primer: visokošolske orga- 
nizacije, ki imajo kot del svoje dejavnosti tudi raziskovalno; nekatere zdrav- 
stvene organizacije, ki imajo tudi kot del svoje dejavnosti raziskovalno dejav- 
nost. Lahko bo nastopil primer, da se s posebnim predpisom opredeli za raz- 
iskovalno organizacijo institucija, ki opravlja raziskovalno delo kot posebno 
nalogo. Zato je tako določilo v predlogu zakona. 

Amandma, ki ga predlaga skupina delegatov iz 16. okoliša, pa to določilo 
razširja na izobraževalne organizacije združenega dela, kar je po našem mne- 
nju preširoko, kajti to pomeni od osnovnih šol naprej, kar gotovo ni namen 
amandmaja. Od izobraževalnih organizacij so lahko raziskovalne samo neka- 
tere visokošolske organizacije, poudarjam nekatere, kajti višje šole po seda- 
njih predpisih niso obvezne opravljati raziskovalnega dela. Katere konkret- 
ne visokošolske organizacije so in kako one urejajo vprašanje raziskovalnega 
dela, ureja danes že zakon o visokem šolstvu in bo v prihodnje urejal tudi 
zakon o usmerjenem izobraževanju. Za področje zdravstvenih organizacij bo- 
mo to predlagali z zakonom o zdravstvenem varstvu za nekatere klinične zdrav- 
stvene organizacije. Zato menim, da ne kaže sprejeti amandmaja, ki ga pred- 
laga skupina delegatov, ker bi po nepotrebnem povzročal več nejasnosti. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem Zakonodajno- 
pravno komisijo, ali se strinja z amandmajem! 

Majda Lindič: Zakonodajno-pravna komisija z vidika svoje pristoj- 
nosti nima pripomb k temu amandmaju. 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem tudi odbora? (Se ne strinjata.) 
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Vprašujem delegate 16. okoliša, glede na to obrazložitev in stališča Zako- 
nodajno-pravne komisije in odborov, ali vztrajajo pri predlaganem amand- 
maju! 

Ivan Kastrevc: Naš amandma je bolj redakcijske narave. Zato se 
strinjamo s predstavnikom Izvršnega sveta in umikamo naš amandma. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Glede na to zbor o tem a- 
mandmaju ne bo glasoval. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih v celoti. .Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! 
(126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (11 
delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskoval- 
nih skupnostih sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o socialnem skrbstvu. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej, 7. in 8. točki 
dnevnega reda določil tovariša dr. Marjana Premika, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona je bil 
objavljen v prilogi IX. Poročevalca. 

Z dopisom z dne 12. 1,1. 1979 ste prejeli k predlogu zakona amandmaje 
predlagatelja zakona, ki jih predlaga v obravnavo na podlagi četrtega odstav- 
ka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot sestavni del predloga 
zakona. 

Zato o teh amandmajih ne bomo posebej glasovali. 
Na klop ste prejeli prečiščeno besedilo predloga zakona kot delovni pri- 

pomoček za lažje opredeljevanje do posameznih amandmajev. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 

Odbor za družbenopolitični sistem, ki sta dala poročili, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki. je dala poročilo in dodatno poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravlja- 
ti, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Tu- 
di v tem primeru predlagam, da pogledate poročilo in dodatno poročilo Komi- 
sije. Kot je razvidno iz dodatnega poročila Komisije, Komisija umika svoje 
amandmaje k 26., 49., 89. in 90. členu. 

Z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije se Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije strinja. Prav tako se tudi odbora strinjata z amandmaji. 

Vprašujem poročevalca odborov, ali se odbora strinjata tudi z amandma- 
ji Komisije k 49., 56. in 99. a členu, ki so navedeni v dodatnem poročilu! (Da.) 

Tudi v tem primeru predlagam, da o vseh amandmajih Zakonodajno-prav- 
ne komisije, ki jih podpirajo Izvršni svet in odbora, glasujemo skupaj. Se zbor 
strinja s predlogom, da o teh amandmajih glasujemo skupaj? (Strinja.) 
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Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 17., 19., 
32., 34., 38., 40., 46., 47., 49., 56. in 99. a členu. 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (131 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 17., 19., 32., 
34., 38., 40., 46., 47., 49., 56. in 99. a členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o socialnem skrbstvu v celoti. 
Kdor je za predlagani predlog zakona, naj prosim glasuje! (137 delegatov 

glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o socialnem skrbstvu soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
družbenem varstvu otrok. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zase- 
danju. 

Predlog zakona je bil objavljen v prilogi IX Poročevalca. Z dopisom z dne 
12. 11. 1979 ste prejeli k predlogu zakona amandmaje predlagatelja zakona, ki 
jih predlaga v obravnavo na podlagi četrtega odstavka, 277. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije kot sestavni del predloga zakona. Zato o teh amand- 
majih ne bomo posebej glasovali. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je z dopisom, ki ste ga prejeli danes, 
umaknil svoje amandmaje z dne 31. 10. 1979. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za družbenopolitični sistem, ki sta dala poročili, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je dala poročilo in dodatno poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije besedo? (Ne želijo). 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki 
so razvidni iz poročila in dodatnega poročila komisije. 

Komisija je umaknila svoje amandmaje k 15., 23. in 51./ členu. Tako mo- 
ramo glasovati še o amandmajih Komisije k 13., 18., 36., 44., 45., 48., 51. in 
69. b členu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se z amandmaji Komisije strinja. 
Prav tako tudi odbora, in sicer o amandmajih, ki so vsebovani v poročilu Ko- 
misije. Ker se odbora še nista izrekla o novih amandmajih k 51. in 69. b členu, 
vprašujem poročevalca odbora za mnenje o teh amandmajih. Ali se strinjata? 
(Strinjata!) 

Tudi glede teh amandmajev predlagam, da glasujemo skupaj. Se zbor 
strinja s takšnim predlogom? (Da.) Dajem na glasovanje amandmaje Zakono- 
dajno-pravne komisije k 13., 18., 36., 44., 45., 48., 51. in 69. b členu. Kdor je 
za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 13., 18., 36., 
44., 45., 48., 51. in 69. b členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za družbenoekonomske odnose 
k tretji alinei 26. člena, s katerim se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
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Zakonodajno-pravna komisija strinjata. Se Odbor za družbenopolitični sistem 
strinja s tem amandmajem? (Da.) 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (135 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za družbenoekonomske odnose k 
tretji alinei 26. člena soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o družbenem varstvu otrok v celoti. 
Kdor je za predlagani zakon, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o družbenem varstvu otrok soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnev- 
nega reda določil tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Predlog zakona je bil objavljen v prilogi IX Poročevalca. Z dopisom z 

dne 12. 11. 1979 ste prejeli k predlogu zakona amandmaje predlagatelja zako- 
na, ki jih predlaga v obravnavo na podlagi četrtega odstavka 277. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije kot sestavni del predloga zakona. Zato o teh 
amandmajih ne bomo posebej glasovali. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za družbenopolitični sistem, ki sta dala poročili, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je dala poročilo in dodatno poročilo. Zeli predstavnik Iz- 
vršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in Komisije še 
ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedi? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki 
so razvidni iz poročila in dodatnega poročila. Komisija je umaknila amand- 
maje k 10. in 42. členu. Zato moramo glasovati še o amandmajih k 27., 30., 31., 
33., 42. a členu, s katerimi se strinjajo predlagatelj in oba odbora. Glede no- 
vega amandmaja k 42. a členu vprašujem poročevalca odborov, ali se odbora 
strinjata z njim! (Da.) Predlagam, da tudi v tem primeru opravimo glasova- 
nje skupaj, če se zbor s tem strinja? (Da.) Ugotavljam, da se zbor s pred- 
logom strinja. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 27., 30., 
31., 33. in 42. a členu. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! 
(137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 27., 30., 31., 
33. in 42. a členu soglasno sprejeti. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za družbenopolitični sistem k 36. 
členu. Z njim se strinjata Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj. Ali 
se Odbor za družbenoekonomske odnose strinja s tem amandmajem? (Da.) Kdor 
je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je amandma Odbora za družbenopolitični sistem k 36. čle- 
nu sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju 
telesne kulture v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (137 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju 
telesne kulture soglasno sprejet. 

S tem smo zaključili sklop zakonov s področja družbenih dejavnosti. Pred- 
lagam, da skupina, ki smo jo imenovali pri 4. točki dnevnega reda, odide in se 
sestane s skupinami delegatov ostalih zborov, pripravi poročilo ter nato po- 
roča zboru. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki 
določil tovariša dr. Iztoka Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični si- 
stem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Iztok Wikler, član Izvrš- 
nega sveta in predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Dr. Iztok Winkler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Slo- 
venska akademija znanosti in umetnosti, nacionalna znanstvena in umetnost- 
na organizacija, je v času dosedanjega delovanja opravila pomembno delo na 
področjih, ki so bistvenega pomena za oblikovanje in ohranjanje naše nacio- 
nalne zavesti in identitete. 

Dosežke tega dela smo označili v samem predlogu za izdajo zakona, Aka- 
demija pa jih je podrobno razgrnila pred slovensko javnost pred nedavnim, 
ob 40-letnici svojega delovanja. Zato jih sedaj ne kaže ponavljati. 

Spričo pomembnega dela, ki ga je akademija opravila v preteklosti, je 
še toliko bolj pomembno, da se sedaj ustrezneje organizira in usposobi za 
opravljanje zahtevnejših nalog v skladu z dinamičnim razvojem našega samo- 
upravnega sistema. Akademija naj si prizadeva za večjo odprtost in naj še bolj 
prisluhne razvojnim smerem in potrebam združenega dela ter celotnega na- 
šega samoupravnega življenja. Drugačno vlogo Akademije, ki jo mora razviti 
in opravljati, ter njeno integrativno funkcijo na širšem področju znanstvene- 
ga in utaetniškega ustvarjanja terja tudi dejstvo, da se je v Sloveniji v zad- 
njem desetletju razvijala vrsta raziskovalnih, visokošolskih in drugih orga- 
nizacij, ki s svojim znanstvenim in umetniškim delovanjem pomembno pose- 
gajo na vsa področja našega življenja in dela. 

Spričo utemeljene zahteve, da se odpravi in razreši razkorak med dejan- 
sko vlogo in mestom, ki ju Akademija danes ima, in tem, kar bi kot nacionalna 
znanstvena in umetnostna ustanova morala predstavljati v naši samoupravni 
družbi, so nujne tudi spremembe v zakonski ureditvi položaja in vloge Akade- 
mije. Teze za osnutek zakona nakazujejo nekatere poti za razreševanje kon- 
ceptualnih in drugih vsebinskih ter organizacijskih vprašanj delovanja Aka- 
demije, temeljijo pa na ustavi, zakonu o združenem delu, zakonu o skupnih 
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osnovah svobodne menjave dela in zakonu o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih. 

Bistveni namen, ki ga želimo doseči z novo zakonsko ureditvijo, je čedalje 
večja organska povezanost Akademije z združenim delom in njena vpetost 
v naš samoupravni socialistični sistem, tako da bo sčasoma postala v določe- 
nem smislu in obsegu središče in vpliven usmerjevalec in usklajevalec razvo- 
ja znanosti in umetnosti, vendar ne kot nekakšen hierarhični vrh, temveč kot 
dejavnik, ki bo s svojimi metodami in oblikami dela vplival na sodelovanje, 
usklajevanje ter demokratično usmerjanje in integracijo na področju znanosti 
in umetnosti. 

Akademija mora imeti pomembno vlogo pri spodbujanju in koordinaciji 
celotnega znanstvenega dela v Sloveniji. Imeti mora pregled nad celotnim 
znanstvenim delom, opozarjati mora na potrebne usmeritve, odstopanja v pred- 
videnem razvoju in podobno. Akademija je prav tako soodgovorna za sodelo- 
vanje pri idejni opredelitvi temeljnih vprašanj znanstvenega in umetniškega 
delovanja, razvijanje marksistične teorije in metodologije na različnih področ- 
jih raziskovalne dejavnosti, za povezovanje raziskovalcev, ki s svojim teore- 
tičnim znanjem in praktičnimi izkušnjami lahko vplivajo na ustvarjalno upo- 
rabo marksističnih spoznanj na posameznih področjih znanosti in umetnosti ter 
na uveljavljanje Akademije kot žarišče marksistične misli. 

Taka opredelitev vloge in nalog Akademije pa seveda spreminja tudi vlo- 
go njenih znanstvenih razredov. Njihova aktivnost bo morala biti v načelu nad- 
institucionalne narave, pa tudi naddisciplinarne. Usmerjena bo morala biti 
zlasti k sintezi znanstvenih spoznanj na različnih področjih delovanja sloven- 
ske znanosti. 

Predlagani zakon bo še nadalje uveljavljal delovno vlogo akademikov, ki 
lahko s posredovanjem bogatih izkušenj in znanja pomembno vplivajo na na- 
daljnji razvoj znanosti in umetnosti. 

Vrhunski znanstveniki in umetniki, ki so bili na podlagi izpričanih znan- 
stvenih in umetniških sposobnosti in na podlagi rezultatov svojega praktič- 
nega in znanstvenega oziroma umetniškega delovanja izvoljeni za člane Aka- 
demije, morajo imeti vse možnosti in pravice za nadaljnje ustvarjalno delova- 
nje tako v Akademiji kot v sredinah, iz katerih so izšli in katerim še naprej 
posredujejo svoje delovne, znanstvene in umetniške izkušnje. 

Z zakonom jim zato tudi zagotavljamo uresničevanje pravice do objave 
oziroma predstavitve njihovih znanstvenih in umetniških del. 

V zvezi s članstvom v Akademiji je treba v nadaljnjih razpravah teme- 
ljito oceniti tudi kriterije in postopek za izbor novih članov Akademije, izha- 
jajoč iz že predlagane teze, da je izvolitev za člana Akademije izjemno druž- 
beno priznanje. 

Zagotoviti moramo, da bo krog predlagateljev kandidatov za člane Aka- 
demije širok in da bodo predlagatelji lahko izrekli svoja mnenja o vseh evi- 
dentiranih kandidatih. Hkrati pa moramo zagotoviti polno odgovornost same 
Akademije oziroma njenih članov za dokončno izbiro novih članov. 

S predlaganim zakonom tudi postavljamo dosedanje znanstvene inštitute, 
ki so delovne enote Akademije, v enak položaj kot druge raziskovalne organi- 
zacije. Ta usmeritev izhaja iz temeljne opredelitve vloge Akademije, ki zah- 
teva organizirano in dolgoročno zasnovano sodelovanje z vsemi raziskovalnimi 
in visokošolskimi organizacijami. Hkrati pa je seveda smotrno, da tudi za 
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uresničevanje določenih nalog Akademija sama ustanovi raziskovalne organi- 
zacije. 

Tesnejše sodelovanje med našimi raziskovalnimi in visokošolskimi orga- 
nizacijami ter Akademijo lahko prispeva ne samo k dvigu znanstvene ravni 
celotne slovenske znanosti, ampak tudi k uspešnejšemu vključevanju naših 
raziskovalnih organizacij in posameznikov v ustrezne programe medrepubli- 
škega in mednarodnega znanstvenega sodelovanja. S tem pa se bo nedvomno 
povečal tudi prispevek celotne slovenske znanosti za uveljavljanje Slovenije v 
Jugoslaviji in v svetu, 

Dosedanje razprave o predlogu za izdajo zakona, ki so bile v svetih za zna- 
nost in kulturo pri Predsedstvu Republiške konference SZDL, na Akademiji 
in v Raziskovalni skupnosti Slovenije, so podprle temeljno zasnovo predloga, 
dale pa so hkrati tudi vrsto zelo> konkretnih pobud, ki bodo skupaj z razpra- 
vo v delovnih telesih Skupščine in današnjo razpravo na skupščinskih zborih 
dragocen prispevek pri oblikovanju zakona. Zato Izvršni svet predlaga, da 
predloženi predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umet- 
nosti sprejmete. 

Predsednik Emil Tomažič: Želita poročevalca Odbora in Komisije 
dopolniti poročili? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Pavel 
Dimitrov, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 12. oko- 
liš, Jesenice. - 

Pavel Dimitrov: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine Jesenice, področje gospo- 
darstva, ima k zakonu naslednjo pripombo. Skupina delegatov je ugotovila, 
da v predlaganih tezah osnutka nista pregledno opredeljena na eni strani or- 
ganizacija Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na drugi strani član- 
stvo v tej akademiji. Zato skupina predlaga, da se to v osnutku zakona siste- 
matično obdela. Določila o članstvu naj načelno opredeli zakon, podrobnosti pa 
statut te organizacije. Predvsem smo mnenja, da je pri organizacijskih oblikah 
dela Akademije le čutiti specifičnosti te samoupravne organizacije oziroma 
niso opredeljene. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? Ce ne želi nihče več 
razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, glede na stali- 
šča delovnih teles Skupščine in tudi glede na to razpravo, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 
se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj med drugim upošteva: 
V zakonu je potrebno, zlasti v temeljnih načelih, jasneje opredeliti po- 

men, vlogo, naloge in družbeno vlogo Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti, pri čemer mora priti do izraza, tako v zakonu kot v samoupravnih sploš- 
nih aktih SAZU, poseben družbeni interes. Glede vloge in nalog Akademije 
pa je potrebno ob znanosti enakovredneje obravnavati tudi njena prizadeva- 
nja ter vlogo na področju umetnosti. 

Pri uveljavljanju posebnega družbenega interesa mora biti zagotovljen tu- 
di vpliv družbenih dejavnikov, družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih 
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interesnih skupnosti in obeh univerz pri evidentiranju možnih kandidatov za 
akademike, saj pomeni njihova izvolitev poleg spodbude in jamstva za nadalj- 
nje delo izjemno družbeno priznanje. 

Uveljavljanje posebnega družbenega interesa pri delovanju Slavenske 
akademije znanosti in umetnosti naj se zagotovi s potrjevanjem njenega statu- 
ta, ki naj podrobneje opredeli oblike in načine uveljavljanja tega interesa prek 
Skupščine SR Slovenije, s čimer se zagotavlja najširši in neposredni družbeni 
vpliv na vlogo in poslanstvo te znanstvene in umetnostne institucije. 

Zakon naj konkretneje opredeli odnose znotraj Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti ter njen odnos kot posebne nacionalne institucije do drugih 
družbenih subjektov, zlasti do samoupravnih interesnih skupnosti, posebej še z 
vidika dolgoročne usmeritve razvoja Socialistične republike Slovenije na vseh 
področjih, na katere Akademija posega s svojo temeljno dejavnostjo. 

Ustrezni predpisi, zlasti pa zakon o kulturnih skupnostih, naj tako, kot to 
ureja zakon o raziskovalni dejavnosti, opredelijo sodelovanje Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti znotraj Kulturne skupnosti. 

Pri ustanavljanju in delovanju institutov Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti naj se zagotovi večja racionalnost in povezanost s sorodnimi in- 
stitucijami, zlasti na področju raziskovalne dejavnosti in kulture. 

Zakon naj tudi ustrezneje kot v predlogu za izdajo zakona opredeli vlogo 
Inštituta za marksistične študije v odnosu do vsega znanstveno-raziskovalnega 
in umetniškega delovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti in v 
odnosu do drugih raziskovalnih institucij ter do Marksističnega centra pri 
Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije. 

Zakon naj določi, da sredstva za redno dejavnost zagotavlja Socialistična 
republika Slovenija, sredstva za raziskovalno in umetniško dejavnost pa se za- 
gotavljajo tudi s svobodno menjavo dela v ustreznih samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

Zakon naj poudari odprtost in aktivno delovanje Akademije v jugoslo- 
vanskem prostoru ter naloge, ki jih ima zunaj Jugoslavije. 

4. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva tudi pripombe, 
predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, ter 
pripombe, ki smo jih slišali v razpravi na današnji seji zbora. 

Zeli kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče 
razpravljati, potem moramo o sklepu glasovati. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979. 

Predlog je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet, 
ki je za svojo predstavnico k tej točki določil tovarišico Milico Ozbič, podpred- 
sednico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Bese- 
do ima tovarišica Milica Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za finance! 
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Milica Ozbič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! S 
predlaganim zakonom o uvedbi dodatnega prispevka solidarnosti iz dohodka 
v letu 1979 obravnavajo zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije zad- 
nji ukrep ureditve, s katero bo omogočena izpolnitev akontativne obveznosti 
Socialistične republike Slovenije v letu 1979 v obsegu in v rokih, ki so bili do- 
ločeni ob sprejemanju zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je prizadel območje Socialistične republike Crne gore 
v letu 1979. 

Z zakonom je namreč določeno, da morajo republike in pokrajini na račun 
pomoči Socialistični republiki Crni gori zagotoviti sredstva v višini 5000 mili- 
jonov dinarjev, od česar odpade na Slovenijo 804 milijone dinarjev. V navedeni 
znesek se vštevajo tudi zneski, ki so jih družbene pravne osebe vplačale v 
sklad za obnovo v potresu prizadetega območja do uveljatvitve zakona. Ostali 
znesek obveznosti je potrebno vplačati v treh enakih obrokih, in sicer prvega 
do konca avgusta, drugega do konca oktobra in tretjega do konca decembra le- 
tošnjega leta. 

Z odlokom o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti 
republike Slovenije do območij, ki jih je prizadel potres v Crni gori, ki ga je 
ta skupščina sprejela 23. julija letos, je bilo določeno, da se za izpolnitev akon- 
tativne obveznosti, ki dospe v mesecu avgustu in oktobru, uporabijo že obliko- 
vana sredstva solidarnosti po zakonu o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

V skupščinski razpravi o tem odloku pa je bilo zavzeto stališče, da je za 
izpolnitev tretjega obroka obveznosti v višini 228 milijonov dinarjev, ki dospe- 
va v plačilo v mesecu decembru 1979, potrebno manjkajoči znesek zagotoviti 
z dodatnimi obremenitvami združenega dela in občanov. 

Slovenija je doslej v celoti in v predpisanih rokih izpolnjevala obvez- 
nosti iz zveznega zakona. Tako je bilo pred uveljavitvijo zakona nakazanih 
iz sredstev solidarnosti, zbranih z dodatnimi zaslužki delavcev in z drugimi 
oblikami denarne pomoči na osnovi družbenopolitične akcije, skupaj 120 mili- 
jonov dinarjev. To je celotno obveznost Socialistične republike Slovenije 
v letu 1979 znižalo od 804 milijonov na 684 milijonov dinarjev. Doslej dospe- 
la obroka obveznosti v mesecu avgustu in oktobru v skupni višini 456 mili- 
jonov dinarjev sta bila poravnana takole: 88 milijonov je bilo nakazanih iz 
dodatno zbranih sredstev solidarnosti na osnovi družbenopolitične akcije, 368 
milijonov dinarjev pa iz sredstev solidarnosti, redno oblikovanih na osnovi 
republiškega zakona in v skladu s prej omenjenim odlokom Skupščine SR 
Slovenije o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti Slo- 
venije do območij, ki jih je prizadel potres v Crni gori. 

Izpolnjevanje obveznosti v drugih socialističnih republikah in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajinah še ne poteka v obsegu in z dinamiko, kot je 
določeno z zveznim zakonom. Za informacije o izpolnjevanju obveznosti so- 
cialističnih republik in pokrajin, ki jih objavlja Služba družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije, ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža izpolnjenih ob- 
veznosti posameznih republik in pokrajin. To je posledica dokaj različnih 
razlag določb zveznega zakona, ki jih Služba družbenega knjigovodstva Jugo- 
slavije, skupno s predstavniki Socialistične republike Crne gore, uveljavlja ne 
samo v razgovorih o načinu izpolnjevanja obveznosti, ampak tudi v uradnih 
informacijah, ki jih je dolžna posredovati vsem družbenopolitičnim dejavnikom. 
Pri tem gre za pojmovanje, da socialistične republike in socialistični avtonomni 
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pokrajini ne morejo uporabljati za izpolnjevanje zakonskih obveznosti sredstev 
solidarnosti, zbranih na osnovi družbenopolitične akcije, ker gre pri tem 
za neposredno pomoč delavcev do prizadetih območij v Črni gori, ne pa za 
plačila družbenopravnih oseb, kot to določa zvezni zakon. Materialna posledica 
take razlage za izpolnjevanje obveznosti Slovenije na primer znaša 208 mili- 
jonov dinarjev manj priznanih plačil, ki so bila že izvržena. Ta predstavlja 
26 % celotne zakonske obveznosti našie republike v letošnjem letu ali po 
dinamiki namesto 71,6% do začetka meseca novembra dejansko že izvršenih 
obveznosti le 50,5 % priznane 'izvršene obveznosti. Ne glede na posledice, ki 
izhajajo iz takih razlag določb zakona in seveda s tem tudi ne glede na njihov 
vpliv na avtentičnost podatkov o izpolnjevanju določb zveznega zakona, pa 
iz razpoložljivih podatkov vendarle izhaja ugotovitev, da socialistične re- 
publike in obe pokrajini ne izpolnjujejo prevzetih obveznosti. 

Tako je Socialistična republika Makedonija po uveljavitvi zakona iz- 
polnila svojo obveznost v višini 27,3 %, po podatkih, s katerimi razpolagamo 
do danes; Srbija v višini 24,3%; Orna gora v višini 25% in Hrvatska v 
višini 8 %; Bosna in Hercegovina ter obe avtonomni pokrajini pa svojih ob- 
veznosti sploh še niso začele izpolnjevati. 

Po zagotovilih vseh republik in pokrajin pa bodo pospešeno izvršili svojo 
obveznost v novembru in decembru. 

To problematiko smo razgrnili na današnjih sejah zborov Skupščine ob 
sprejemanju zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979 
predvsem z namenom, da vas obvestimo o problemu, ki se v bodoče ne bi smel 
več ponavljati ob prevzemanju novih obveznosti za odpravo posledic potresa 
ali drugih elementarnih nesreč. Očitno namreč postaja, da ob sprejemanju 
zveznih zakonov ni vedno dovolj jasno, kakšna je obveznost in pod kakšnimi 
pogoji jo prevzemajo delegati v Zvezni skupščini oziroma v tem primeru, kaj 
Crna gora pričakuje od sprejete ureditve. To se v bodoče ne bi smelo več 
ponavljati. Seveda pa moramo zagotoviti plačilo letošnje obveznosti, ki je 
določena s sprejetim zakonom za Socialistično republiko Slovenijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije torej predlaga, da se sprejme zakon o 
dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979, skupaj z amandma- 
jem, ki ga je predlagal Odbor za finance Zbora združenega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca Odbora 
in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem raz- 
pravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej dajem n a glasovanje amandma Odbora za finance k 4. členu. 
Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se z njim strinjata. Kdor je za 
predlagani amandma, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 4. členu sprejet z večino 
glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o dodatnem prispevku soli- 
darnosti iz dohodka v letu 1979 v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? i(14 delegatov.) — 

Ugotavljam, da je predlog zakona sprejet z večino glasov. 



28. seja 153 

Pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda mi dovolite, da po- 
sredujem zboru informacijo, da je po delu verifikacijske komisije oddalo dele- 
gatskega pooblastila še 11 delegatov in tako sodeluje na današnji seji zbora 142 
delegatov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet, ki je za svojo predstavnico 
k tej in naslednji točki dnevnega reda določil tovarišico Danico Bresjanac, 
namestnico predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora, 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovarišica Danica 
Bresjanac, namestnica predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja. 
Prosim! 

Danica Bresjanac: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in 
tovariši delegati! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu zraka smo pripravili tako, da smo besedilo osnutka v največji možni 
meri uskladili s predlogi in pripombami iz razprav na zborih in v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije, ki so potekale ob predlogu za izdajo zakona z 
osnutkom v prvem polletju "tega leta. Skupaj s predlogom zakona smo pri- 
pravili in predložili osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže 
merilnih postaj, delovni osnutek odloka o višini prispevka zaradi onesnaže- 
vanja zraka, ki se plačuje za cestna motorna vozila, in pa informativno gradivo 
za pripravo osnutka samoupravnega sporazuma o zagotavljanju sredstev na 
podlagi 11. člena predloga zakona. Tako smo upoštevali zahtevo Skupščine 
SR Slovenije, da ji je treba predložiti akte, ki omogočajo natančnejši vpogled v 
predvideni načrt zagotavljanja sredstev in njihovo porabo za namene, določene 
z zakonom. 

Odlok o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj spre- 
jema Skupščina SR Slovenije, odlok o višini prispevka zaradi onesnaževanja 
zraka, ki se plačuje za cestna motorna vozila, pa Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na podlagi sprejetega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu zraka. Gradivo za samoupravni sporazum je le informativne narave 
in je pripravljeno kot pripomoček za hitrejše uveljavljanje tega zakona. 

Glede na to, da skupščinske pripombe k osnutku zakona niso posegale 
v izhodišča za reševanje problema zagotavljanja sredstev, ki so bila oprede- 
ljena v osnutku, je razumljivo, da tudi po uskladitvi osnutka s skupščinskimi 
pripombami pri oblikovanju predloga zakona niso bile opravljene nikakršne 
bistvene spremembe. Zakon o varstvu zraka, enako kot predlagane spremembe 
in dopolnitve, je bil oblikovan, še preden smo v naši republiki opredelili in 
zakonsko uredili sistem družbenega planiranja in svobodno menjavo dela 
ter sprejeli rešitve še o nekaterih izredno pomembnih vprašanjih uveljavljanja 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Zato soglašamo tako s predlaga- 
nimi amandmaji kot s pobudo, da se reševanje problematike varstva zraka z 
zakonodajnega vidika prouči in celovito uskladi s sistemskimi zakoni, ki so v 
postopku priprave in sprejemanja. 
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Predsednik Emil Tomažič: Ali želijo poročevalci odborov in Ko- 
misije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Pavel Dimitrov, delegat za Zbor združenega dela s področja gos- 
podarstva, 12. okoliš, Jesenice! 

Pavel Dimitrov: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov k navedenima dokumentoma nima pripomb, ven- 
dar ob delovnem osnutku odloka o višini prispevka zaradi onesnaževanja zraka, 
ki se plačuje za cestna-motorna vozila, vprašuje, ali bo odlok veljal za vse 
onesnaževalce, na primer tudi za vozila v zračnem in vodnem prometu. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali lahko dobimo na zastavljeno vpra- 
šanje odgovor? 

Danica Bresjanac: Z odlokom o višini prispevka za onesnaževanje 
zraka cestnih motornih vozil smo poskušali zajeti največje število udeležen- 
cev v prometu. Menimo pa, da ni potrebno zaračunavati in opredeljevati vi- 
šino prispevka za vozila v vodnem in zračnem prometu. Iz samih določb 
zakona je razvidno, da smo izključili več vrst vozil, zaradi tega, da bi bili 
usklajeni z vsemi ostalimi ukrepi naše gospodarske politike in razvojne po- 
litike. 

Predsednik Emil Tomažič: Je še kakšno vprašanje? (Ne.) Kdo 
še želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja našega zbora k 1. in 2. členu, k 4. členu k 16. a čle- 
nu ter k 8., 14. in 15. členu. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim gla- 
suje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(7 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja k 1. in 2. členu, k 4. členu k 16. a členu ter k 8., 14. in 
15. členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o varstvu zraka v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! 
(112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (11 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu zraka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek od- 
loka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka 
na območju Socialistične republike Slovenije. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so dali poročila. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni! Kdo želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Ivan Kastrevc, delegat za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor! 

Ivan Kastrevc: Tovariš' predsednik, tovarišice in tovariši! Sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor, ima pripombe k 
osnutku odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj za 
varstvo zraka na območju SR Slovenije in k delovnemu osnutku odloka o 
višini prispevka zaradi onesnaževanja zraka, ki se plačuje za cestna motorna 
vozila. 

Na osnovi opredelitev v posameznih členih odloka in obrazložitve, dele- 
gacije ocenjujejo, da je program vzpostavitve republiške osnovne mreže meril- 
nih postaj in opreme zanje zelo bogato ovrednoten in zahteva ogromna sred- 
stva, da pa ne bodo imela direktnega vpliva na izboljšanje zraka. 

Delegati predlagajo, da se za organizacijo in opremo osnovne mreže za- 
gotovijo le najnujnejša sredstva, glavni poudarek pa naj bo na preprečevanju 
nastajanja in odstranjevanja vzrokov onesnaževanja. 

To pomeni, naj se večina zbranih sredstev usmeri v financiranje sanacije 
glavnih virov onesnaževanja zraka na posameznih območjih. 

Ob ugotavljanju problematike v zvezi z zbiranjem in uporabo teh sredstev 
je vprašanje, ali ne bi bilo smotrno organizirati zvezne merilne in alarmne 
mreže, ki bi temeljila predvsem na mobilnih merilnih postajah, ki bi lahko 
služile za potrebe vse države. 

Ob koncu ponovno poudarjamo, naj merjenje onesnaženosti zraka ne bo 
samo sebi namen, temveč naj se z ustreznimi meritvami ugotovijo glavni 
viri onesnaževanja. Na podlagi takšnih meritev naj se sprejmejo ukrepi za 
sanacijo. Tako meni skupina delegatov 16. okoliša. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim besedo? 
Besedo ima tovariš Slavko Kokot, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 35. okoliš, Ljubljana-Bežigrad! 

Slavko Kokot: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, sta na sestanku dne 19. 11. ob obravnavi tega 
gradiva sprejeli naslednje pripombe: 

Osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj 
za varstvo zraka na območju Socialistične republike Slovenije so delegati 
podprli, predlagali pa so tudi dodatna določila, iz katerih bi bili razvidni ukre- 
pi za izboljšanje zraka na podlagi ugotovitev osnovne mreže merilnih postaj. 

Same ugotovitve brez kakršnihkoli takojšnjih ukepov ne bodo prinesle 
pričakovanih rezultatov. Hkrati delegati predlagajo, da bi morala biti javnost 
tekoče seznanjena z realizacijo programa nabave opreme in z vzpostavitvijo 
analitično-nadzornega in alarmnoinformacijskega sistema za varstvo zraka. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim raz- 
pravljati? (Nihče.) 
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Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Zboru 
predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih 
postaj za varstvo zraka na območju Socialistične republike Slovenije se 
sprejme. 

2. Predlog odloka pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga odloka naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in v ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali morda celo spremembo tako obli- 
kovanega sklepa? (Nihče.) 

Če nihče, potem se moramo o njem izreči. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je 
kdo vzdržal? i(l delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekoračenja stroškov 
pri gradnji proge Beograd-Bar na območju Socialistične republike Crne gore. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnica delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije je k tej, 
14. in 15. točki tovarišica Milena Rakčevič. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojo predstavnico k tej, 14. in 
15. točki določil tovarišico Milico Ozbič, podpredsednico Izvršnega sveta in 
republiško sekretarko za finance. 

Z dopisom z dne 12. 11. 197t9 ste prejeli poročilo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o pote- 
ku usklajevanja osnutka zakona. Dne 16. 11. 1979 pa ste prejeli predlog od- 
loka o soglasju k predlogu zakona. 

Na klop ste prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Predlog zakona o spremembi zakona sta obravnavala Odbor za finance in 

Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Želi predstavnik delega- 
cije besedo? (Ne želi.) Ali predstavnik Izvršnega sveta želi besedo? (Ne želi.) 

Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o 

spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekoračenja stroškov pri 
gradnji proge Beograd—Bar na območju Socialistične republike Črne gore. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili 
dani bankam v letu 1975 za določene namene. 
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Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. ^ 

Z dopisom z dne 12. 11. 1979 ste prejeli poročilo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja osnutka zakona. 

Dne 16. 11. 1979 pa ste prejeli predlog odloka o soglasju k predlogu za- 
kona. Na klop ste prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne 
želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Ko- 
misije še dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, potem razpravo zaključujem in prehajam na glasovanje. Dajem na 
glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ureditvi kreditov 
Narodne banke Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene 
namene. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (127 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek za- 
kona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za od- 
pravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine na območju Sociali- 
stične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike Hrvatske, s 
poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja. 

Prečiščeno besedilo osnutka zakona je Skupščini SR Slovenije predložil 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek zakona je Zbor združenega dela obravnaval na seji 26. 9. 1979, 
ko je pooblastil delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik m po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije, da glasuje o predlogu zakona, ko bo uve- 
ljavila pripombe, dane k osnutku zakona. Ker so k temu osnutku zakona dale 
pripombe tudi delegacije skupščin drugih republik in avtonomnih pokrajin, 
je bilo pripravljeno prečiščeno besedilo, ki ga danes obravnavamo. Iz poročila 
naše delegacije je razvidno, da le-ta ni uspela v celoti uveljaviti danih pri- 
pomb in predlaga, da zbor vztraja pri stališčih, ki jih je sprejel k zakonu na 
seji 26. 9. 1979. 

Na klop ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Os- 
nutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisi- 
ja, ki sta dala poročili. Poročili ste dobili danes na klop. Na klop ste pre- 
jeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročevalca Odbora in Komisije, ce že- 
lita besedo! (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme na podlagi vseh gradiv naslednji sklep. 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema na znanje po- 
ročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije o usklajevanju osnutka zakona o začasni uporabi sred- 
stev emisije Narodne banke Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je 
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prizadel posamezne občine v območju Socialistične republike Bosne in Her- 
cegovine in Socialistične republike Hrvatske. 

2. Zbor združenega dela vztraja pri stališčih, ki jih je sprejel ob obrav- 
navi osnutka zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke 
Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine v 
območju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične repub- 
like Hrvatske, na seji dne 26. septembra 1979. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k tako oblikovanemu 
sklepu? (Ne.) Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov za Zbor 
združenega dela 1. okoliša, Celje, glede problematike proizvodnje traktorjev, 
bo odgovoril tovariš Tone Kovič, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in republiški sekretar za industrijo. Prosim! 

Tone Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legat skupine delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije iz 1. okoliša, Celje, tovariš Tomaž Majer 
je na zadnji seji Zbora združenega dela po sklepu seje Zbora združenega dela 
Skupščine občine Celje postavil vprašanje o problematiki proizvodnje traktor- 
jev v Železarni Store. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije ocenjuje, da je 
potrebno na nekatera odprta vprašanja dati ustrezna pojasnila oziroma od- 
govore. 

Tovariš Majer je v razpravi postavil zlasti naslednja vprašanja: 
1. Kljub velikim naporom, sklenjenim pogodbam in samoupravnim spo- 

razumom z jugoslovanskimi kooperanti, dobavitelji sestavnih delov in repro- 
materiala, proizvodnja ne teče po dogovorjeni dinamiki. Odstopanja so koli- 
činska in kakovostna. Zaradi take slabe materialne oskrbe je proizvodnja pod 
planom in izkoriščenost kapacitet komaj 50 %. 

2. Cene sestavnih delov jugoslovanskih kooperantov neprestano naraščajo, 
medtem ko cene finalnih proizvodov traktorjev določa Zvezni zavod za cene. 
Ves čas proizvodnje ugotavljamo večanje razlike med povečevanjem nabavnih 
cen repromateriala in prodajno ceno traktorja v našo škodo. 

3. Od potrditve pogodbe o dolgoročni industrijski kooperaciji do danes so 
se bistveno povečale carinske obremenitve za uvoz komponent, medtem ko 
izvozne stimulacije ne kompenzirajo visokih jugoslovanskih cen in uvoznih 
dajatev. Poleg tega ugotavljamo še večmesečni zaostanek pri plačevanju iz- 
voznih premij. Takšno stanje občutno slabša ekonomski položaj dolgoročne 
proizvodne kooperacije. 

4. V zadnjem času se pojavlja zaradi restriktivnih ukrepov kreditne po- 
litike tudi zastoj v prodaji na jugoslovanskem trgu. Proizvodnja sama ne 
razpolaga s potrebnimi kreditnimi sredstvi za kreditiranje prodaje, kar danes 
zahtevajo kupci. 

Na navedena vprašanja dajemo naslednja pojasnila oziroma odgovore: 
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Na prvo vprašanje: Delegati postavljajo vprašanje glede izvajanja po- 
godbenih obligacij in samoupravnih sporazumov z drugimi organizacijami 
združenega dela, proizvajalci sestavnih delov in repromateriala ter ugotavljajo, 
da prav slabo spoštovanje pogodbenih obveznosti in samoupravnih sporazu- 
mov povzroča veliko materialno škodo TOZD Tovarna traktorjev Železarne 
Store, saj je ravno zaradi tega proizvodnja pod planom ter izkoriščenost ka- 
pacitet komaj 50%. 

Iz vprašanja ni razvidno, ali so predstavniki TOZD Tovarna traktorjev 
poskušali zavarovati svoje materialne interese s pomočjo pristojnih sodišč in 
kakšen je bil rezultat. Ce niso bila izkoriščena sodna pravna sredstva, ni druge 
možnosti, na primer, da bi po upravni liniji nadomestili škodo, ki nastaja 
zaradi neizpolnjevanja medsebojnih obveznosti. 

Na drugo vprašanje: Cene traktorjev so v pristojnosti federacije. Zanje 
velja režim zadržanih cen, ki se lahko spreminjajo samo z sporazumi o spre- 
membi zadržanih cen, ki jih sklepajo proizvajalci in uporabniki. 3. 8. 1979 je 
bil uveden začasen ukrep maksimiziranja cen na ravni, ki je bila v veljavi na 
dan sprejetja ukrepa. Cene medfaznih produktov so tudi v pristojnosti fe- 
deracije, toda v različnih režimih družbene kontrole cen. Zaradi tega je možno 
neusklajeno gibanje cen. Cene traktorjev so se v obdobju od 1977 do 1979 
gibale takole: 1977 zahtevano povečanje za 15■%, odobreno za 7%; 1978 zah- 
tevano za 15 %, odobreno za 7 % in 1979 zahtevano povečanje 18 % in odobreno 
za 9%. Cene najpomembnejših materialov za reprodukcijo pa so se v glavnem 
gibale skladno s cenami jekla, ki je povprečno raslo po stopnji 30 % letno. 
Republiški komite za tržišče in cene je doslej že večkrat obravnaval proble- 
matiko cen traktorjev in je skupaj s proizvajalci uspel 22. 6. 1979 doseči pri 
Zveznem zavodu za cene pristanek za povečanje cen traktorjev za 9 %. 

Občasne akcije usklajevanja najvidnejših disproporcev pri formiranju 
cen niso mogle v celoti vseh zadovoljiti, vendar moramo upoštevati, da se je 
prek politike cen v veliki meri izvajal program stabilizacije v letošnjem in v 
preteklem letu. V letu 1980 pa si bosta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in Komite za tržišče in cene prizadevala za skladnejše gibanje cen, tako kon- 
čnih kot medfaznih proizvodov. 

K tretjemu vprašanju: Izvršnemu svetu Skupščine Socialistične repub- 
like Slovenije in njegovim organom je bilo javljeno že v začetku leta 1979 
težko stanje pri izvajanju kooperacijske pogodbe s firmo »Fiat trattori, Mode- 
na« pri proizvodnji traktorjev. Ugotovljeno je bilo, da je glavni vzrok tega 
stanja poslabšanje odnosov med carinsko zaščito in stimulacijo izvoza v škodo 
TOZD Tovarne traktorjev Železarne Store. Od vseh proizvajalcev traktorjev 
v SFRJ disparitetno obremenjevanje uvoza in stimulacija ižvoza najbolj obre- 
menjuje TOZD Tovarna traktorjev Železarne Store, kajti le-ta ima v koopera- 
cijski pogodbi angažma, ki določa izvoz 50% proizvedenih količin v okviru ze- 
lo kvalitetne delitve dela med kooperarirajočima partnerjema. 

Zaradi tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval primer 
TOZD Tovarne traktorjev Železarne Store kot izreden primer, pri katerem 
gre koristiti 50. člen carinskega zakona, ki omogoča brezcarinsko menjavo 
proizvodov. V ta namen je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poslal 13. 9. 
1979 pismo Zveznemu izvršnemu svetu. Po najnovejših obvestilih je bila v 
federaciji izvršena uskladitev med resor j i pri reševanju tega vprašanja in se 
v kratkem pričakuje odgovor Zveznega izvršnega sveta. 
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Na četrto vprašanje: V Socialistični republiki Sloveniji ima vsaka druž- 
bena kmetijska organizacija, skupnost kmetov in vsak zasebnik-kmetijski 
proizvajalec, ki se vključuje v družbeno organizirano proizvodnjo hrane, tudi 
pravico do kredita za nakup traktorja. Družbene kmetijske organizacije in 
skupnost kmetov pridobijo družbena sredstva v obliki kredita v višini 80 %, 
kmetje kooperanti pa v višini 60 % nakupne vrednosti traktorja. Obrestna me- 
ra je dogovorjena v višini 6'% oziroma 3% za skupnosti kmetov in za kmete 
kooperante na manj razvitih hribovitih in obmejnih področjih. Vračilni rok 
kreditov je v vseh primerih 5 let. 

Navedeni sistem kreditiranja kmetijske mehanizacije oziroma traktorjev 
je v Sloveniji sprejet z družbenim dogovorom o temeljih plana Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1976—1980 in je bil opredeljen v sporazumu o 
kreditiranju naložb v kmetijstvo in živilsko industrijo ter kreditiranje pro- 
izvodnje in zalog kmetijskih proizvodov in predelave v Socialistični repub- 
liki Sloveniji v letih 1976—1980, ki je bil sklenjen med vsemi temeljnimi ban- 
kami s področja Slovenije in Kmetijsko-živilsko razvojno skupnostjo Slo- 
venije. 

S tem, menimo, je sistem kreditiranja traktorjev v Sloveniji urejen, za 
tovarno pa ostaja odprto vprašanje kreditiranja prodaje traktorjev v druge re- 
publike, ki naj bi se uredilo s kreditiranjem s strani temeljnih bank na po- 
doben način, kot je to urejeno pri drugih jugoslovanskih proizvajalcih trak- 
torjev. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: So delegati 1. okoliša zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) Hvala lepa. 

Na delegatsko vprašanje Skupščine občine Slovenj Gradec glede razre- 
ševanja stanovanjskih vprašanj kmetov borcev narodnoosvobodilne vojske bo 
odgovoril Milan Struc, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem. Prosim! 

Milan Struc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina občine Slovenj Gradec je postavila Izvršnemu svetu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije v zvezi z razreševanjem stanovanjskih 
vprašanj kmetov borcev NOV naslednje delegatsko vprašanje: 

V občini Slovenj Gradec je večje število kmetov borcev NOV. V povoj- 
nih letih so si uspešno urejali svoje kmetije in si zagotavljali osnovni vir 
preživljanja z velikimi težavami, manj pa so imeli možnosti vlagati finančna 
sredstva za urejanje svojih stanovanjskih objektov. Njihove stanovanjske hiše 
so danes dotrajane in potrebne temeljite obnove. V večini stanovanjskih ob- 
jektov ni urejenih sanitarij, kopalnic in podobnega, električna instalacija je 
improvizirana, sami bivalni prostori pa so nefunkcionalni. 

V obdobju do leta 1973 se je iz namenskih finančnih sredstev, ki so se 
zbirala na posebnem računu občine za graditev stanovanj za udeležence NOV, 
usmerjalo nekaj sredstev tudi za izboljšanje stanovanjskih razmer kmetov- 
borcev. Po prenehanju zbiranja teh sredstev pa so od leta 1973 za te namene 
na razpolago le anuitete iz odobrenih posojil, katerih višina komaj zadošča za 
nabavo enega enosobnega stanovanja v enem letu. 

Po veljavnih predpisih na področju stanovanjskega gospodarstva kmetje- 
borci nimajo možnosti pridobiti kreditnih sredstev za stanovanjske hiše, sami 
pa za te namene finančnih sredstev nimajo. 
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Edina možna oblika za reševanje stanovanjskih vprašanj kmetov-borcev 
je namensko varčevanje pri banki, ki pa je časovno pogojeno in ob manjših 
razpoložljivih sredstvih varčevalca nestimulativno, saj rastejo cene hitreje kot 
vrednost privarčevanih sredstev. Znane so težave v zvezi s pomanjkanjem fi- 
nančnih sredstev za reševanje odprtih stanovanjskih vprašanj v občinah. Na 
tem področju so bili sicer doseženi pozitivni rezultati za delavce v združenem 
delu ter določene socialne kategorije občanov in upokojencev, vendar pa je 
ostalo nerešeno vprašanje zagotavljanja finančnih sredstev za kmete-borce, ker 
le-ti ne združujejo namenskih sredstev za stanovanjsko izgradnjo in zato po 
veljavnih predpisih ne morejo biti deležni posojil iz obstoječih oblik združeva- 
nja namenskih sredstev za stanovanjsko gradnjo. 

Ob tem vprašanju so na svojih sejah 12. oktobra 1979 razpravljali tudi 
zbori Skupščine občine Slovenj Gradec in sklenili postaviti Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije delegatsko vprašanje, kako namerava to problema- 
tiko reševati v prihodnje. Skupščina občine Slovenj Gradec predlaga, da se 
ob sprejetju nove zakonodaje s področja stanovanjskega gospodarstva v sistem- 
ske rešitve vnesejo tudi določila o možnosti reševanja stanovanjskega vpra- 
šanja za kmete-borce NOV. Kot možno rešitev predlagajo, da se namenska 
sredstva za te potrebe zagotovijo iz naslova hranilnih vlog, ki bi jih bilo 
poleg sredstev iz namenskega varčevanja možno koristiti kot kreditna sredstva. 

Na delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu iz leta 1973 je 

posebej opredelil občane in družine, ki so pri urejanju stanovanjskih pogojev 
deležni posebne družbene pomoči. To so mlade družine, občani in družine z 
nižjimi dohodki, stari ljudje, borci NOV, upokojenci in drugi starejši ljudje. 
V odlokih o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, s katerimi so v 
občini konkretizirali zakon, pa se kot skupina, ki je deležna posebne družbene 
pomoči, običajno opredelijo tudi invalidi, borci NOV, kmetje in drugi borci. 
Ti so bili deležni velike pozornosti pri razreševanju stanovanjskih vprašanj, ki 
pa jih kljub temu nismo dokončno razrešili. Po podatkih Republiškega komiteja 
za vprašanja borcev v Socialistični republiki Sloveniji še približno 2000 bor- 
cev nima ustrezno urejenega stanovanjskega vprašanja. Med temi borci je tudi 
nekaj borcev kmetov, ki niso uspeli razrešiti svojega stanovanjskega vpraša- 
nja, ker niso združevali namenskih sredstev za stanovanjsko gradnjo in zato 
tudi po veljavnih predpisih niso mogli dobiti posojil iz združenih sredstev pri 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih v občinah in ker pogosto tudi niso 
izpolnjevali pogojev za pridobitev kreditov iz sredstev družbene pomoči. 

Iz navedenega je razvidno, da v okviru obstoječe zakonodaje ni možno 
razreševati stanovanjskih potreb vseh kmetov borcev. Iz tega razloga je Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije v svojih stališčih, sklepih in priporo- 
čilih za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi sistemske rešitve na področju financiranja stanovanjske gradnje ter 
prouči vprašanja zagotavljanja sredstev za graditev in obnovo kmečkih sta- 
novanj, posebej v hribovitem in gorskem svetu ter v območjih obmejnih občin. 
V tem okviru bodo proučene tudi možnosti za reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj kmetov borcev narodnoosvobodilne vojne. 

Predlog za razreševanje teh vprašanj bo obravnavan v osnutku zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu, ki ga bo Skupščina predvidoma obravnavala že 
v prvem četrtletju 1980. Hvala lepa. 

li 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatski vprašanji sku- 
pine delegatov 16. okoliša, Maribor, in skupine delegatov 3. okoliša, Ajdovščina, 
bo odgovorjeno na prihodnji seji zbora. 

Na delegatsko vprašanje 39. okoliša pa lahko dobimo odgovor že danes. 
Zato prosim tovariša Dušana Šinigoja, podpredsednika Izvršnega sveta, da od- 
govori na delegatsko vprašanje! 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši delegati! Vprašanje skupine 
delegatov 39. okoliša razumem kot dve vprašanji. Prvo je vprašanje, kaj na- 
merava oziroma predvideva predlagatelj zakona o samoupravnih interesnih 
skupnostih narediti, da bi se zagotovila hitrejša in namenska poraba sredstev, 
zbranih od uporabnikov v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Iz samega uvoda je pa razvidno tudi vprašanje, kaj bomo storili s pre- 
sežki zavarovalnih skupnosti, ki se sicer namenjajo za kreditiranje. 

Odgovor na prvo vprašanje glede sredstev samoupravnih interesnih skup- 
nosti: Izvršni svet je v začetku letošnjega leta dal poročilo Skupščini SR Slo- 
venije o prilivu sredstev na račune samoupravnih interesnih skupnosti. Opo- 
zoril je na vzroke večjega priliva sredstev od dogovorjenega s samoupravnimi 
sporazumi. Takrat smo izoblikovali konkretne predloge za uskladitev priliva 
in so vse samoupravne interesne skupnosti na nivoju republike sprejele kon- 
kretne ukrepe in uskladile priliv z dogovorjenimi sredstvi v samoupravnih 
sporazumih. 

Prav tako so to storile samoupravne interesne skupnosti v občinah, vendar 
ne vse dosledno. Moram pa hkrati opozoriti delegate, da imamo zlasti v Skup- 
nosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja velike težave vsak mesec, ko mora 
ta skupnost najeti velike premostitvene kredite, da izpolni obveznosti do 
upokojencev. 

Izvršni svet bo te. dni celo predlagal, da bi se zdravstvene skupnosti in 
skupnosti otroškega varstva začasno odpovedale sredstvom, ki jih morajo 
plačevati upokojenci iz sredstev Skupnosti pokojninskega zavarovanja, da bi 
Skupnost pokojninskega zavarovanja laže premostila težave. 

Sedaj je čas, ko morajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v 
skladu z določili samoupravnih sporazumov o temeljih planov in pa z določi- 
lom 23. a člena dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije uskladiti oziro- 
ma valorizirati povračila za leto 1979 v skladu z gospodarskimi gibanji. Pred- 
videno je, da bi za leto 1979 varolizirali povračila za 3 %, dalje morajo 
skupščine še v tem mesecu in v začetku prihodnjega meseca opraviti valori- 
zacijo za leto 1980 in predvideti prispevne stopnje, tako da bodo prispevne 
stopnje objavljene pravočasno v mesecu decembru. 

Po 3% valorizaciji za leto 1970, po podatkih Zavoda za družbeno planira- 
nje SR Slovenije, je ocena Izvršnega sveta, da bo v vseh samoupravnih interes- 
nih skupnostih, v občinah in v republiki po obračunu ostal presežek v višini 
približno ene milijarde starih dinarjev. Izvršni svet je zavzel stališče, da se 
morajo ta sredstva vrniti uporabnikom s poračunom v letu 1980. Za višino teh 
sredstev morajo biti za prihodnje leto sredstva samoupravnih interesnih skup- 
nosti zmanjšana. 

Hkrati pa morajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti na čim- 
bolj realnih ocenah gospodarskih gibanj za prihodnje leto določiti stopnje, 
ki ne bodo omogočale nastajanja presežkov. Ce bi pa kljub temu med letom, 
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zaradi gospodarskih gibanj, nastali presežki, morajo te poravnati po določilih, 
ki smo jih danes sprejeli v zakonih. 

Pri tem pa se je Izvršni svet zavzemal, da se tudi med letom lahko sprejme 
sklep o prenehanju plačevanja prispevkov za določen čas ali pa sploh, če je to 
potrebno. 

V zvezi s sredstvi v skupnostih za zavarovanje so resnični problemi, na 
katere opozarja delegatsko vprašanje. Način zbiranja sredstev, njihova na- 
menska in regionalna razporeditev po vrstah skupnosti in po temeljnih bankah, 
kjer se ustvarjajo, ureja sprejeti zakon oziroma samoupravna ureditev v te- 
meljnih zavarovalnih skupnostih in Zavarovalni skupnosti Slovenjie. 

Raba sredstev zavarovalnih skupnosti je že bila predmet razprav, vendar 
se je pokazalo, da je problem celovitejši, kot je izgledalo na prvi pogled, ker 
je povezan z urejanjem razmer in odnosov v bančnem sistemu in seveda 
tudi drugod. 

Zato je uvrščen problem sredstev zavarovalnih skupnosti v razpravo v 
koordinacijski komisiji, ki jo je za usklajevanje stališč o takih in podobnih 
vprašanjih imenoval Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. Raz- 
prava bo v kratkem in bo razčiščevanje vprašanj možno začeti in tudi dosled- 
neje urejati materialne odnose v skupnostih za zavarovanje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Tako kot običajno sporočam, da bodo 
vsi odgovori na delegatska vprašanja objavljeni v Poročevalcu. 

Imamo še eno delegatsko vprašanje, in sicer delegacije za Zbor združe- 
nega dela iz občin Litija in Grosuplje. Namenjeno je Sekretariatu Skupščine. 
Dovolite, da ga preberem. 

Delegacija ugotavlja, da delegatsko gradivo za seje skupščin in tudi par- 
kirni kartoni prihajajo postopoma, vsako posebej, kar povzroča visoke stroške 
poštnine. 

Predlagamo, da Sekretariat Skupščine prouči možnost, da se gradivo po- 
šilja 1 do 2-krat za posamezno sejo, skupaj s parkirnimi kartoni, kar bi precej 
pocenilo poštne stroške in sam delegatski sistem Republiške skupščine in po- 
menilo prihranek v proračunu. 

V zvezi s tem vprašanjem, ki je po mojem mnenju pobuda, predlog, pa 
celo tudi kritika, bi vas želel obvestiti o naslednjem. Ta problem zadeva 
pogoje za delo delegatov, o katerih smo veiliko slišali ob letošnjih regijskih 
posvetih, ko so delegati opozarjali tudi na druge probleme. O njih smo raz- 
pravljali tudi ob poročilu o uresničevanju delegatskega sistema, zato je moja 
dolžnost, da vas ob tej priložnosti obvestim, da te probleme proučuje po- 
sebna skupina, ki bo pripravila tudi predlog ukrepov za odpravo nevšečnosti, 
težav in pomanjkljivosti. 

Toliko lahko o tem že sedajle povem. 
Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ce ne želi nihče, po- 

tem prekinjam sejo. Nadaljevali jo bomo čez 30 minut. Počakati namreč mo- 
ramo na rezultate sklepanja v ostalih zborih, in če bo potrebno, bomo morali 
o nekaterih zakonih oziroma amandmajih še enkrat sklepati. Zato prosim, da 
bi se čez pol ure zopet dobili v tej dvorani. Seja torej ni zaključena! 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 15. uri.) 
11» 
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Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da ugotovimo prisotnost de- 
legatov. 105 delegatov je prisotnih. Verjetno bodo nekateri še prišli. Hvala 
lepa. 

Sedaj se bomo vrnili na 4. točko dnevnega reda, to je na pred- 
log zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Skupina, ki smo jo imenovali, je končala delo. Prosim poročevalko tova- 
rišico Marijo Masnec, da poroča zboru. 

Marija Masnec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina delegatov se je sestala in ugotovila, da so Zbor zdru- 
ženega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in Skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije usklajeni 
glede vseh amandmajev k zakonu o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja, razen naslednjih: 

1. Medzborovska skupina delegatov je obravnavala amandma Zbora občin 
k 44. členu, ki ga še niso obravnavali Zbor združenega dela, Družbenopolitični 
zbor in Izobraževalna skupnost Slovenije, ter ga je vsebinsko podprla. Vendar 
pa skupina predlaga, da se sprejme v obliki novega 6. odstavka k temu členu, 
ki naj se v celoti glasi: »Če se uporabniki in izvajalci prek občinskih izobra- 
ževalnih skupnosti združijo v izobraževalno skupnost posebne družbenopoli- 
tične skupnosti, delegira delegate v Zbor porabnikov in Zbor izvajalcev Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije tudi taka skupnost.« 

Medzborovska skupina delegatov predlaga, da omenjeni amandma sprej- 
mejo vsi trije zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije in Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo besedilo amand- 
maja k 44. členu, ki nam ga je povedala članica skupine delegatov. Vprašujem, 
ali želi kdo o tem razpravljati! (Ne.) Ce ne želi nihče, potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam, da o amandmaju glasujemo. 

Dajem torej na glasovanje amandma k 44. členu. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 
delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagam amandma, ki se glasi: »Če se uporabniki in 
izvajalci prek občinskih izobraževalnih skupnosti združijo v izobraževalno 
skupnost v posebni družbenopolitični skupnosti, delegira delegate v Zbor 
uporabnikov in Zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije tudi taka 
skupnost«, sprejet z večino glasov. 

Sedaj se vračamo na 6. točko dnevnega reda. Prosim tovarišico 
Masnecovo, da poroča zboru o amandmajih k zakonu o socialnem skrbstvu! 

Marija Masnec: Medzborovska skupina delegatov je obravnavala 
dne 21. 11. 1979 amandmaje k predlogu zakona o socialnem skrbstvu in ugo- 
tovila, da so Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopolitični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije ter Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
usklajeni glede vseh amandmajev k temu predlogu zakona, razen glede na- 
slednjega amandmaja: 
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Družbenopolitični zbor predlaga k 98. členu predloga zakona o socialnem 
skrbstvu amandma, ki se glasi: »K 98. členu naj se doda nov odstavek. De- 
lavci, ki so do uveljavitve tega zakona opravljali strokovno delo na^ področju 
socialnega skrbstva manj kot 20 let, nimajo pa s tem zakon-om določene stro- 
kovne izobrazbe, si jo morajo pridobiti v roku petih let od uveljavitve zakona«. 
Medzborovska skupina delegatov predlaga Zboru združenega dela, da ome- 
njeni amandma sprejmejo v enakem besedilu, kot ga je sprejel Družbeno- 
politični zbor. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo besedilo amandmaja k 98. 
členu predloga zakona o socialnem skrbstvu. Vprašujem delegate, ali želi kdo 
o njem razpravljati! (Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Glasujemo torej o amandmaju k 98. členu, ki se glasi: »K 98. členu naj se 
doda novi odstavek: Delavci, ki so do uveljavitve tega zakona opravljali stro- 
kovno delo na področju socialnega skrbstva manj kot 20 let, nimajo pa s tem 
zakonom določene strokovne izobrazbe, si jo morajo pridobiti v roku petih 
let od uveljavitve zakona.« Kdor je za amandma k 98. členu, naj prosim gla- 
suje! (100 delegatov glasuje iza.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 
delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma k 98. členu predloga zakona o socialnem skrb- 
stvu sprejet z večino glasov. 

Sedaj se vračamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o družbenem varstvu otrok. 

Tudi sedaj prosim tovarišico Masnecovo, da poroča zboru! 

Marija Masnec: Medzborovska skupina delegatov predlaga Zboru 
združenega dela, da sprejme naslednja amandmaja: 

K 15. členu: V tretji alinei tega člena naj se za besedo »uporabnikov« doda 
besedilo »v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana skupnosti 
otroškega varstva.« 

K 24. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se v celoti 
glasi: »Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz prejšnjega člena tega 
zakona po svojih delegatih v skupščinah skupnosti otroškega varstva.« 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo besedilo pred- 
laganih amandmajev. Ponovno vprašujem, ali želi kdo o tem razpravljati! 
(Ne.) Ce ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam, da o obeh 
amandmajih glasujemo skupaj. Ima kdo kakšno pripombo k predlogu, da o 
amandmajih glasujemo skupaj. Ugotavljam, da se zbor strinja s predlogom. 

Dajem na glasovanje naslednja amandmaja: K 15. členu: V tretji alinei 
tega člena se za besedo uporabnikov doda besedilo »v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana skupnosti otroškega varstva«. K 24. členu: 
Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Uporabniki 
in izvajalci uskladijo elemente iz prejšnjega člena tega zakona po svojih de- 
legatih v skupščinah skupnosti otroškega varstva.« Kdor je za predlagana 
amandmaja, naj prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja k 15. in 24. členu sprejeta soglasno. 
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Vračamo se na 8. točko dnevnega reda, na predlog zakona o 
svobodni menjavi dela na področju telesne kulture. Ponovno prosim poroče- 
valko, da poroča zboru! 

Marija Mašn.ec: Medzborovska skupina predlaga zaradi uskla- 
ditve besedila zakona naslednje amandmaje: 

K 10. členu: V tretji alinei naj se za besedo »uporabnikov« doda bese- 
dilo »v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana telesnokulturne 
skupnosti«. 

K 24. členu: V sedmi alinei v tretji vrsti naj se med besedi »otroškega 
varstva« ter besedilom »drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi« vsta- 
vita besedi »raziskovalnimi skupnostmi«. 

K 28. členu: V četrti vrsti naj se za besedo »zdravstva« doda besedilo »s 
področja raziskovanja«. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo poročilo. Naj 
obvestim zbor, da je o vsebini teh amandmajev že razpravljal Odbor za druž- 
benoekonomske odnose,, vendar jih še ni oblikoval kot amandmaje. Zeli o 
amandmajih kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in ponovno predlagam, da 
bi o vseh treh amandmajih glasovali skupaj. Je kdo proti predlogu? (Nihče.) 
Ce nihče, ugotavljam, da je predlog sprejet. 

Dajem torej na glasovanje amandmaje: 
K 10. členu: V tretji alinei 10. člena naj se za besedo »uporabnikov« doda 

besedilo »v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana telesno kul- 
turnih skupnosti«. 

K 24. členu: V sedmi alinei v tretji vrsti naj se med besedi »•otroškega 
varstva« ter besedilom »drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi« vsta- 
vita besedi »raziskovalnimi skupnostmi«. 

K 28. členu: V četrti vrsti naj se za besedo »zdravstva« doda besedilo »s 
področja raziskovanja«. 

Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so predlagani amandmaji k 10., 24. in 28. členu soglasno 
sprejeti. 

Zelo rad bi končal današnjo sejo, vendar vas moram obvestiti, da moramo 
počakati še na rezultate glasovanja o amandmajih v ostalih zborih. Mislim pa, 
da to ne bo trajalo dolgo. 

Tovarišica sekretarka me pravkar obvešča, da bo vsak trenutek tukajle 
poročilo. To pomeni, da bomo sejo takoj nadaljevali. Usklajevali bomo zakon 
o varstvu zraka. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.15 in se je nadaljevala ob 15.35.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo delo. Obveščam vas, da je 
Zbor občin na današnji seji sprejel predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o varstvu zraka, skupaj z amandmaji, ki jih v svojem poročilu 
z dne 19. 11. 1979 predlaga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
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vprašanja in varstvo okolja. Dodatno pa je zbor občin sprejel še amandma 
k 12. členu. 

Zaradi tega amandmaja se vračamo na 11. točko dnevnega reda, 
to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka. 

Po amandmaju k tretjemu odstavku 12. člena predloga zakona naj se 
črta beseda »kmetijskih«. Obrazložitev: Ker je več vrst traktorjev, menimo, 
da je vse potrebno oprostiti prispevka. Traktorji glede onesnaževanja zraka 
ne predstavljajo velikega problema, ker se običajno uporabljajo zunaj ob- 
močij z zelo onesnaženim zrakom. 

Želi kdo o tem razpravljati? {Nihče.) 
Ce ne želi, potem zaključujem razpravo in predlagam, da glasujemo 

o amandmaju k tretjemu odstavku 12. člena predloga zakona, da naj se črta 
beseda »kmetijskih«. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (91 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? <1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma sprejet z večino glasov. 
Se nekaj trenutkov bomo morali počakati, preden bomo končali sejo 

zbora. Čakamo na obvestila ostalih dveh zborov! 
Pravkar sem dobil sporočilo. Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega 

reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom občin, Druž- 
benopolitičnim zborom, Skupščino Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Izo- 
braževalno skupnostjo Slovenije in Raziskovalno skupnostjo Slovenije. 

S tem je dnevni red današnje seje vendarle izčrpan. Iskreno se vam za- 
hvaljujem za udeležbo in sodelovanje, še posebej pa za potrpežljivost, ki ste 
jo izkazali s tem, da ste vztrajali na seji do konca. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 15.40.) 



29. seja 

(27. november 1979) 

Predsedovala: Em.il Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 
Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 29. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej iz- 
volili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirali pooblastila. 

Predlagam, da v to komisijo izvolimo naslednje delegate: za predsednika 
Branka Pucka, za člane pa Majdo Grzetič in Staneta Kosija. So predlagani 
kandidati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, dajem predlog 
na glasovanje. Kdor je za predlog, naj ga prosim 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 29. sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila dele- 
gatov in pripravi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Republiške skupnosti za ceste, 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije, Samoupravne 
interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, Samoupravne interesne 
skupnosti za PTT promet, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino in Zadružne zveze Slovenije. 
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Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Francka Herga, po- 
ročevalka Odbora za finance, Anton Jelenko, poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose, Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski 
razvoj, Ranko Krašič, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Drago 
Cuček, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije, in Tomaž 
Kavčič, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja 
na današnji seji zbora, da ta vprašanja dostavijo tovarišici sekretarki že sedaj, 
na začetku seje, da jih bomo lahko posredovali Izvršnemu svetu oziroma 
ustreznim republiškim funkcionarjem in na ta način omogočili, da bodo od- 
govore na vprašanja, če bo le mogoče, podali že na današnji seji zbora. 

Ker je Komisija končala z delom, prosim, da poda poročilo. 

Branko Pucko: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 20. sejo 
dne 27. 11. 1979. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 144 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 87 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtnih 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 de- 
legatov, iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v obo- 
roženih silah SFRJ en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje iz 20. okoliša en delegat, 21. okoliša en delegat, 
29. okoliša en delegat, skupno trije delegati; za prosvetno-kuliturno področje 
iz 9. okoliša en delegat; za socialno-zdravstveno področje iz 1. okoliša en de- 
legat in za kmetijsko dejavnost iz 9. okoliša en delegat, skupaj šest delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakonom 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 nihče razpravljati, potem prehajamo na 
glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo, kot 
ste slišali, sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi delegati gla- 
sujejo 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 29. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam tudi, da zbor lahko veljavno odloča, ker je na seji navzoča 
večina delegatov. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora 
dogovorili, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora 
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občin in Družbenopolitičnega zbora po končani prvi točki dnevnega reda po- 
slušali najprej uvodno obrazložitev k osnutku resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v 
letu 1980 in k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki jo bo podal tovariš Jože 
Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in nato uvodno 
obrazložitev k delovni zasnovi predloga zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije, ki jo bo podal 
tovariš Jože Novinšek, predsednik Republiškega komiteja za družbeno plani- 
ranje in informacijski sistem. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda. 

Z dopisom z dne 6. 11. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje: 
— s predhodno obravnavo predloga zakona o sistemu družbenega plani- 

ranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije, 
— z osnutkom resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 

slavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, 
— z osnutkom zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federa- 

cije za leto 1980, 
— z osnutkom odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe fede- 

racije v letu il980, 
— z osnutkom odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne 

politike in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1980, 
— z osnutkom odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980, 
— z osnutkom odloka o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih 

davščin, ki se bodo v letu 1080 odstopili Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino, 

— z osnutkom delovnega programa Zbora republik in pokrajin za leto 
1980 in 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavije in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU-1759). 

Z dopisom z dne 13. 11. 1979 sem razširil dnevni red današnje seje še: 
— z osnutkom zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu prora- 

čunskih odhodkov federacije za leto 1979 in 
— z osnutkom odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska 

deviz za potrebe federacije v letu 1979. 
Dnevni red seje sem s temi točkami razširil zato, ker bo Zbor republik 

in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije obrav- 
naval vsa ta gradiva v začetku decembra 1979. 

Obveščam vas, da nekatere zadeve, ki so bile po periodičnem delovnem 
načrtu zbora predvidene za obravnavo na današnji seji, niso uvrščene na 
dnevni red, ker niso bile pravočasno predložene. Informacijo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o razlogih, zakaj te zadeve niso predložene v raz- 
pravo, boste prejeli v prihodnjih dneh. Hkrati vas obveščam, da lahko v zvezi 
s to informacijo in z razlogi^ ki bodo v njej navedeni, Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije zastavite na sejah 10. 12. 1979 in 26. 12. 1979 vprašanja in 
eventualno tudi predloge. 
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Skupina delegatov za gospodarsko področje 16. okoliša, Maribor je v de- 
legatskem vprašanju, zastavljenem na prejšnji seji zbora, med drugim pred- 
lagala tudi, da obravnavamo problem preskrbe z nekaterimi živili in indu- 
strijskimi proizvodi kot posebno točko dnevnega reda. Glede na to, da se na 
prejšnji seji zbor ni izrekel o tem, se je potrebno o tem dogovoriti danes, in 
sicer pred določitvijo dnevnega reda. Dogovoriti se je namreč potrebno, ali se 
bomo zadovoljili z odgovorom na delegatsko vprašanje, ki nam ga bo po- 
sredoval predstavnik Izvršnega sveta, ali pa razširimo dnevni red tudi s to 
točko dnevnega reda in o zadevi razpravljamo in sklepamo. Predlagam na- 
slednje: Ce smo pripravljeni na širšo razpravo danes, na tej seji zbora, potem 
bi dnevni red razširili s posebno točko dnevnega reda. Ce take pripravljenosti 
ni, potem predlagam, da se vendarle odločimo oziroma zadovoljimo s tem, da 
dobimo odgovor na zastavljeno delegatsko vprašanje. 

Želi kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, delegat 
iz Celja! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je dnevni red za današnjo sejo že dovolj obsežen, predlagam, da bi de- 
legacija iz 16. okoliša, Maribor, sprejela predlog delegacije iz Celja, da celotno 
delegatsko vprašanje o preskrbi tržišča, vključno z eventualnim odgovorom, 
ki naj bi bil podan danes, preložimo na 19. december 1979, pri čemer naj se 
delegacije pripravijo za razpravo na prihodnji seji zbora. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Anton Benedik, 11. okoliš, Kranj! 

Anton Benedik: Naša delegacija je sklenila, da naj predstavnik Iz- 
vršnega sveta poda odgovor danes zato, da se bomo delegati lahko bolje pri- 
pravili za razpravo na prihodnji seji. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Vsi se strinjamo s tem, da je razprava 
o tem potrebna. Gre pa za to, da se dogovorimo, kako se bomo zadeve lotili. 
Morda bi kazalo, da bi danes vendarle poslušali odgovor na delegatsko vpra- 
šanje, po odgovoru pa bi se odločili za eventualno razširitev dnevnega reda na 
prihodnji seji zbora. Se strinjate s tem predlogom? Je kdo proti? (Ne.) To po- 
meni, da zbor sprejema orientacijo, po kateri nam predstavnik Izvršnega sveta 
danes poda odgovor na zastavljeno delegatsko vprašanje. Po končanem od- 
govoru pa se bomo odločili, ali bomo s tem vprašanjem razširili dnevni red na 
seji 19. 12. 1979. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 29. seje Zbora združenega dela, 
2. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične 

republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, 
3. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugosla- 

vije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, 
4. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 

tike in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1980, 
5. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980, 
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6. delovna zasnova predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu Socialistične republike Slovenije, 

7. izhodišče za pripravo predloga zakona o proračunu Socialistične re- 
publike Slovenije za leto 1980, 

8. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1980, z osnutkom zakona, 

9. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, 

10. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1979, 
z osnutkom zakona, 

11. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračuna- 
vanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sred- 
stev za leta 1977—1979, z osnutkom zakona, 

12. osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za leto 1979, 

13. osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1980, 

14. osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije v letu 1979, 

15. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federa- 
cije v letu 1980, 

16. osnutek odloka o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se bo v letu 1980 odstopil Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino, 

17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in raz- 
voj (YU-1759), 

18. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za leto 1980, 
19. soglasje k dopolnitvi statuta Visokošolske temeljne organizacije Tek- 

stilna tehnologija, 
20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga dnevnega reda? (Ne.) Ce nihče, se bomo o njem izrekli. Kdor je za pred- 
lagani dnevni red, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednik Emil Tomažič: Obveščam vas, da danes obravnava, pred- 
log zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj, ki je pred- 
videna kot 17. točka dnevnega reda, tudi Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. Delegati so, glede na to dejstvo, ker teče razprava 
hkrati, predlagali, da bi zbor zavzel stališče do predloga tega zakona. Zato 
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predlagam zboru, da preidemo najprej na 17. točko dnevnega reda in 
da sklepamo o njej. 

Se zbor s tem strinja? So kakšne pripombe k temu predlogu? {Ni pripomb.) 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1759). 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnica k tej točki dnevnega reda je tovarišica Milica Ozbič, podpred- 
sednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 

Z dopisom z dne 21. 11. 1979 ste prejeli predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1759). Z 
istim dopisom pa ste prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Zakonodajno-pravna ko- 
misija in Komisija za mednarodne odnose, ki so dali poročila. Zeli predstavnik 
delegacije besedo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnica Izvršnega sveta? (Ne želi.) 
Želijo poročevalci Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo. 

Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 
1759). Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1980. 

Osnutek resolucije je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet, ki je za svoje predstavnike k tej, 3. in 6. točki določil tovariša 
Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, 
Stanko Kukar, pomočnico direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planira- 
nje in Zivka Pregla, pomočnika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Poleg osnovnega gradiva k tej točki dnevnega reda ste prejeli še gradiva, 

ki so objavljena v Poročevalcu št. 23, priloga 10, in sicer mnenja in predloge 
Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko o nekaterih 
glavnih vprašanjih iz osnutkov republiške in zvezne resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana za obdobje 1976—1980 v letu 1980, osnovne probleme 
izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije v letih 1979 in 
1980, osnutek družbenega dogovora o izvajanju politike cen proizvodov in sto- 
ritev v SR Sloveniji v letu 1980, oceno realizacije politike cen v Socialistični re- 
publiki Sloveniji v devetih mesecih letošnjega leta, osnutek energetske bilance 
SR Slovenije za leto 1980, osnutek analize zaposlovanja v letu 1979 in oceno 
bilance zaposlovanja za leto 1980, osnutek pregleda pomembnejših nalog in ukre- 
pov, ki jih udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana Socialistične repu- 
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blike Slovenije za obdobje 1976—1980 nameravajo izvajati v letu 1980 ter pobu- 
de Odbora udeležencev v zvezi z izvajanjem sprejetih obveznosti in povzetek 
aktualizirane in dopolnjene analize izvajanja nalog iz dogovora o temeljih 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v 
letih 1976—1979 z oceno uresničevanja nalog do leta 1980. 

Vodje skupin delegatov pa so z dopisom z dne 8. 11. prejeli še: analizo 
uresničevanja projekcije plačilnobilančnega in deviznobilančnega položaja Socia- 
listične republike Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne bilance Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije k osnutku zakona o politiki izvajanja 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1980 in projekcijo plačilnobilančnega položaja Socialistične republike Slovenije 
v letu 1980 ter smeri ukrepov za njeno realizacijo. Obe gradivi sta strogo zaupne 
narave, zato prosim, da to upoštevate pri razpravi in da gradivi po končani seji 
vrnete, tako, kot je to običaj, da jih odložite na koncu klopi. 

Danes ste prejeli na klop pobude in predloge Sveta za družbenoekonomske 
odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference Sociali- 
stične zveze Slovenije k osnutku resolucije. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, ki je dal poročilo, Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor 
za družbenoekonomske odnose, Odbor za agrarno politiko in Odbor za finance, 
ki so dali skupno poročilo, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta prav tako dali poročili. 

Na klop ste prejeli tudi predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega 
zbora, ki jih sprejema na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Prejeli ste tudi predlog sklepa, ki je bil pripravljen na podlagi vseh doseda- 
njih razprav v delovnih telesih Skupščine in zborov in ki ga bo dokončno kot 
predlog oblikovala posebna medzborovska skupina delegatov. To skupino sestav- 
ljajo delegati, ki so jih delegirali odbori, in sicer tovariši: Franc Vičar, Anton 
Jelenko in Milan Žolnir. Skupina delegatov je navzoča danes na seji zbora. 
Spremljala bo razpravo o obeh osnutkih, o osnutku republiške in zvezne reso- 
lucije, in predlagala morebitne spremembe in dopolnitve glede na to, kako bo 
razprava potekala. 

Želi predstavnik skupine še ustno obrazložiti predlog sklepa? (Da.) Besedo 
ima tovariš Franc Vičar! 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
delovnih telesih smo obravnavali osnutek resolucije in spremljajoča gradiva 
ter ugotovili, da se ta osnutek, v primerjavi z resolucijami iz prejšnjih let, 
bistveno razlikuje in da vsebuje pretežno tiste naloge in obveznosti, ki so 
bistvene za razvoj v letu 1980 kot v zadnjem letu tekočega srednjeročnega 
obdobja, ki naj bi v največji možni meri omogočile, da bi na nekaterih področjih, 
kot je na primer agrokompleks, vendarle dosegli boljše rezultate in s tem 
ustvarili solidno osnovo za naslednje srednjeročno obdobje. Tako opredelitev 
smo v celoti podprli. 

Soglasni smo bili v oceni, da je izvozna usmeritev oziroma vključevanje 
v mednarodno menjavo temeljno vprašanje nadaljnjega razvoja. S tem v zvezi 
pa smo posebej poudarili, da je to področje treba samoupravno organizirati in 
povezati tako, da bodo samoupravne interesne skupnosti dejansko postale mesto, 
v katerih se združeno delo sporazumeva o vseh vprašanjih vključevanja v med- 
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narodno menjavo in tudi o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih 
pri ustvarjanju in razporejanju skupaj ustvarjenega deviznega prihodka. 

Opozorili smo tudi na nekatera neskladja na področju razporejanja dohodka. 
Gre predvsem za probleme nadaljnjega slabšanja akumulativne in reprodukcij- 
ske sposobnosti gospodarstva ter velike kreditne odvisnosti in naraščanja vseh 
oblik porabe nad ustvarjenimi dohodkovnimi možnostmi, zlasti na področju 
osebne in skupne porabe. To bi po naši oceni narekovalo, da se ponovno vključijo 
vsi sklenjeni sporazumi in dogovori in da se prevzete obveznosti uskladijo 
z možnostmi glede na dohodek. 

Posebej smo se zadržali ob vprašanju investicij. Dejstvo, da so zelo raz- 
drobljene in da se pretežno izvajajo s kreditnimi sredstvi, po naši oceni nareku- 
je, da se vse investicije, tudi prednostne preverijo po družbenem planu, pred- 
vsem z vidika njihove prioritete; odločiti pa se je tudi potrebno, katere investi- 
cije bomo prenesli v naslednje srednjeročno obdobje in katere bi bilo treba v 
celoti opustiti. 

Opozorili smo, da je treba pospešiti investiranje v tistih območjih, kjer je 
še dovolj delovne sile. To so manj razvita območja. 

Bolj kot doslej bo treba vztrajati pri združevanju sredstev in pri domačih 
virih energije. Menili smo, da bi za presojo teh vidikov investiranja kazalo 
ustanoviti ustrezen družbeni organ. 

V razpravi smo poudarili tudi velika neskladja na področju cen in zlasti 
na nujnost samoupravnega urejanja tega področja na podlagi sistemskega zako- 
na, ki bo po pričakovanjih sprejet do konca leta, in ocenili, da bo treba dogovore 
o politiki cen sprejemati pred začetkom leta, da bodo tako dani jasni okviri. 

Posebej smo opozorili na zaostanek na področju agrokompleksa ter na nere- 
šena vprašanja stabilne in kvalitetne preskrbe ter na vprašanja, ki zadevajo 
nujne ukrepe za odpravo posledic potresa v Crni gori, pri čemer je treba 
zagotoviti vrednost tistih sanacij, ki so v zvezi s proizvodnjo ter z življenjskimi 
in delovnimi pogoji. 

V odborih smo tudi opozorili na nekatera neskladja med republiško in zvezno 
resolucijo. Posebej pa smo opozorili na probleme, ki izhajajo iz predvidene visoke 
stopnje rasti proračunske porabe federacije ter terjali, da se ta rast uskladi z 
rastjo družbenega proizvoda. 

V tem smislu je pripravljen tudi predlog sklepa resolucije, ki ga danes 
predlagamo zborom. Medzborovska skupina delegatov pa bo spremljala raz- 
pravo in tej razpravi skušala prilagoditi tudi predlog sklepov. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Lojze Fortuna, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije! 

Lojze Fortuna: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutkih republiške in zvezne resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije oziroma Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki sta 
predmet današnje obravnave v vseh treh zborih slovenske skupščine, so pote- 
kale poglobljene razprave v združenem delu s področja gospodarstva in njego- 
vih asociacij, vključno z Gospodarsko zbornico Slovenije in splošnimi združenji. 

V vseh teh razpravah, ki so bile številne in lahko bi rekli bolj zavzete kot 
prejšnja leta, so dobile podporo temeljne usmeritve obeh dokumentov ter njuna 
stabilizacijska in protiinflacijska naravnanost. 
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Hkrati so bili dani tudi predlogi za podrobnejšo opredelitev nekaterih dolo- 
čil, kar še zlasti velja za zvezno resolucijo, in to predvsem tistih, ki zadevajo 
ekonomske odnose s tujino. Stališča in predlogi Izvršilnega odbora Gospodarske 
zbornice Slovenije pa so bili delegatom že posredovani ob razpravi v skupščin- 
skih telesih. Razprave v združenem delu s področja gospodarstva in v okvirih 
Zbornice so bile usmerjene k oblikovanju čimbolj realnih in jasnih usmeritev 
za opredeljevanje ekonomske politike za prihodnje leto, kot tudi k dogovarjanju 
o tem, kako, s kakšno samoupravno organiziranostjo in s kakšnimi aktivnostmi 
v združenem delu in njegovih asociacijah bomo zagotovili uresničevanje dogo- 
vorjene politike in prednostnih nalog. Te razprave so odsevale sedanje zapletene 
razmere v našem gospodarstvu in neugodne mednarodne ekonomske tokove, ki 
se po vseh napovedih ne bodo izboljšali tudi v letu 1980. Zaradi tega je še toliko 
bolj potrebno doseči, da bo leto 1980 resnično stabilizacijsko. Izhajati moramo 
tako v prihodnjem letu kot pri snovanju, razvoja v novem srednjeročnem 
planskem obdobju iz realnih materialnih možnosti. Ob tem pa moramo zagotoviti 
tudi ustrezno ravnanje vseh družbenih subjektov na vseh ravneh, ne le v gospo- 
darstvu ampak v celotni družbi. 

Preusmeriti ali vsaj zavreti moramo sedanja zaskrbljujoča gospodarska giba- 
nja in neugodne tokove v družbeni reprodukciji, sicer bi lahko v prihodnjem letu 
prišlo do še težjih problemov in nadaljevanja zaostrovanja nekaterih nasprotij 
materialno-ekonomske narave, ki vplivajo tudi na počasnejšo uveljavljanje samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Glede na to, da se krepijo tendence po nesamoupravnem urejanju odnosov 
v družbeni reprodukciji, po povečanju državnega intervencionizma in da raste 
vpliv drugih negospodarskih dejavnikov, kar slabi materialni in samoupravni 
položaj združenega dela, se kot ena najpomembnejših nalog zastavlja utrjevanje 
družbenoekonomskega položaja delavca in vloge združenega dela v celotni 
družbeni reprodukciji. 

Dovolite mi, da zelo na kratko povzamem nekatere najbolj bistvene ugo- 
tovitve in predloge, ki so se oblikovali v združenem delu ob razpravah o reso- 
luciji za leto 1980: 

Uveljavljati moramo samoupravno urejanje odnosov v družbeni reproduk- 
ciji. V zvezi s tem združeno delo s področja gospodarstva opozarja na pogosto 
nesmotrno administriranje in razraščanje administrativnega poslovanja, kar 
negativno vpliva na racionalnost in učinkovitost poslovanja. Tudi v samem go- 
spodarstvu se zaradi tega nenehno sprožajo potrebe po zaposlovanju novih ne- 
proizvodnih delavcev. Zato bi se morali zavzeti za poenostavitev dela in postop- 
kov na vseh ravneh in preprečiti nadaljevanje zaposlovanja v negospodarstvu 
oziroma v administrativnih dejavnostih. 

Ekonomski odnosi s tujino bi morali biti podlaga, na kateri bi gradili vse 
naše usmeritve in projekcije razvoja, pri čemer bi moral izvoz postati dohod- 
kovna, ne pa režimska kategorija. Da bi dosegli predvideno povečanje izvoza, 
kar bo sicer zelo težka naloga, bi morali zagotoviti dodatne ukrepe za spodbu- 
janje izvoza, hkrati pa tekoče obračunavati stimulacije. V okviru mehanizma 
dogovarjanja znotraj samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino naj bi proučili možnost uveljavitve dodatnih izvoznih stimulacij in 
izoblikovali predlog instrumentarija, kako le-te zagotoviti po dogovoru znotraj 
enot. Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino je treba 
predlagati, da v dogovorih z Interesno skupnostjo Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino poskuša uveljaviti zahtevo, da se za neplačane stimulacije za 
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izvoz uveljavi inštrument zavarovanja plačil, kar bi omogočilo, da bi se tudi ta 
del prihodka obračunaval kot skupni prihodek hkrati z obračunom izvoza. To 
pa seveda terja tudi ustrezno spremembo zakona o skupnem prihodku in 
odhodku. 

Proučiti bi bilo potrebno tudi možnosti dodatnih davčnih olajšav in opro- 
stitev za izvoz do največje mogoče mere, ki jo dopušča davčni sistem. 

Tudi v sistemu prispevkov samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje bi morali ugotoviti možnosti za olajšave izvozni proizvodnji in 
opredeliti ustrezne ukrepe. Navedeni elementi pospeševanja izvoza naj bi se 
vnesli tudi v zvezno resolucijo. Med investicijskimi kriteriji ne bi smeli za vse 
dejavnosti skupnega pomena linearno enačiti izvozne usmeritve, še zlasti ne za 
izvoz deficitarnih surovin. 

Uvozni blagovni in devizni kontigenti naj bi imeli funkcijo zaščite domače 
proizvodnje, kot je to predvideno z zakonom, ne pa da delujejo kot dodatna 
plačilnobilančna omejitev. Neobhodno bo treba storiti bistveno večji korak naprej 
k dejanskemu razpolaganju z ustvarjenimi devizami in s tem k uresničevanju 
novega sistema gospodarskih odnosov s tujino. Usmeritve, ki bodo odpravljale 
sedanji režim vezave uvoza z izvozom, lahko omogočijo usklajeni plani izvoza 
in uvoza. 

Na taki planski podlagi bo prišlo do učinkovitejšega usmerjanja pravic in 
obveznosti ter do razpolaganja z devizami in njihovega združevanja, kot je to 
predvideno v osnutku republiške resolucije. Tako usklajeni plani izvoza in uvo- 
za blaga in storitev lahko postanejo tudi podlaga za povečanje možnosti uvoza 
tistih organizacij združenega dela, ki bodo izvoz presegale, tudi za uvoz opreme 
iznad možnosti, ki jih zagotavlja projekcija plačilnobilančnega položaja 
republike. 

V delu republiške resolucije, ki govori o uresničevanju sklepov konference 
neuvrščenih držav v Colombu in Havani ter o obmejnem gospodarskem sode- 
lovanju, naj bi predvideli tudi sprejetje ustreznih sistemskih rešitev ter zdru- 
ževanje sredstev za stabilne pogoje gospodarjenja v lastnih ali mešanih pod- 
jetjih v deželah v razvoju in v obmejnem gospodarskem sodelovanju ter za 
dolgoročno medsebojno proizvodnjo, investicijsko ter drugo gospodarsko sode- 
lovanje. 

Podprta je usmeritev odloka Zveznega izvršnega sveta o možnosti material- 
nega bilanciranja znotraj združenega dela in postopnega opuščanja različnih 
kvot. Pri opredeljevanju izvoza naj bi enakopravno obravnavali tudi neblagovni 
izvoz, zlasti storitve s pretežnim neto deviznim učinkom, kot so inozemski turi- 
zem, prometne in pomorske storitve in tako dalje. 

Opozoriti bi morali na možnosti večjega deviznega priliva od tujskega 
turizma in to obdelati tudi v resoluciji. 

Neskladja na področju cen so ena poglavitnih ovir za vzpostavljanje dohod- 
kovnih odnosov. Sedanja politika cen je povzročila velike težave zlasti med 
reprodukcijsko povezanimi subjekti, saj sedanje stanje nekaterim organizacijam 
omogoča monopolni položaj. Čimprej moramo priti do ustrezne politike in 
sistema oblikovanja cen. 

Praksa kaže, da ne gre linearno urejati odnosov na področju cen. Cenovna 
politika naj ne bi odpirala linearne fronte do resolucij skih limitov, sicer optimi- 
stičnih v dinamiki, ampak selektivno razreševala najbolj pereča neskladja, kot 
so: energetski viri, gozdni asortimenti, iverice, cementni izdelki, izdelki organske 
kemije in tako dalje. 

12 
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Hitreje bi morali uveljavljati tudi delovanje trga, ki je sedaj skoro elimi- 
niran, Najbrž bi kazalo razmisliti, da tam, kjer ponudba presega povpraševa- 
nje, sprostimo cene in hkrati odstranimo dvotirnost pri obravnavanju cen. Od- 
stotek povečanja cen, predviden v zvezni resoluciji, ni realen, saj bo samo pre- 
nos cen iz letošnjega v prihodnje leto znašal med 7 in 9 odstotki, s 5 odstotki pa 
ne bo mogoče rešiti vseh nesorazmerij na tem področju. Bolj sprejemljiv je 
predlog v osnutku slovenske resolucije, ki zadržuje cene le v okviru naraščanja 
cen reprodukcijskega materiala. 

Razreševanje problemov na področju cen in uveljavljanje nove politike 
in sistema oblikovanja cen je še zlasti pomemno za gospodarstvo, ki se usmerja 
na proizvode in storitve visoke kakovosti z veliko udeležbo znanja in kreativnega 
dela, kar naj bi se kazalo tudi v ceni teh proizvodov, česar pa s sedanjo politiko 
cen ni mogoče doseči. 

V politiki delitve družbenega proizvoda je potrebno z ukrepi tekoče eko- 
nomske politike zagotoviti večjo usklajenost stopenj rasti za posamezne katego- 
rije porabe, glede na predvideno večjo dinamiko za investicije v osnovna sred- 
stva ter izboljšanje akumulativne sposobnosti. Skupna in splošna poraba pa ne 
moreta rasti z enako dinamiko kot družbeni proizvod, ampak počasneje. 

V tem smislu bi morali v republiški resoluciji povzeti usmeritve iz zvezne 
resolucije ter opredeliti, da naj bi skupna poraba tudi v Sloveniji naraščala 
počasneje od rasti družbenega proizvoda. 

Od ostalih ugotovitev in predlogov naj opozorim še na naslednje. Iz osnutka 
zvezne resolucije niso bili dani v razpravo tudi vsi ustrezni spremljajoči doku- 
menti. Združeno delo pa bi moralo biti pravočasno seznanjeno s pogoji gospo- 
darjenja v prihodnjem letu. Predlog zveznega proračuna v odnosu do gospodar- 
stva ni stabilizacijsko naravnan. Zagotavljanje potrebnih sredstev za finan- 
ciranje sanacije posledic potresa v Črni gori in drugih elementarnih nesreč naj 
se porazdeli na vse nosilce planiranja, zlasti na končno porabo, splošno, skupno 
in osebno in ne le v breme gospodarstva, sicer pa naj se po možnosti razporedi na 
daljše časovno obdobje. 

Razčlenili naj bi instrumentarij za usklajevanje priliva sredstev za samo- 
upravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbene dejavnosti, kar 
bi vsaj delno prispevalo k boljši likvidnosti gospodarstva. V resoluciji bi morali 
bolj izpostaviti in obdelati pospeševanje primarne kmetijske proizvodnje, pred- 
vsem živinoreje. 

Zastavljenih nalog seveda ne bomo uresničili, če ne bomo dosegli v pri- 
hodnjem letu in sploh v naslednjem srednjeročnem obdobju večje produktiv- 
nosti dela in na njej temelječega večjega dohodka. To pa pomeni, da moramo 
pospešeno uveljavljati kvalitativne dejavnike gospodarjenja od smotrne organi- 
zacije in delitve dela do uvajanja sodobne tehnologije, varčevanja z energijo, 
surovinami in reprodukcijskim materialom ter do racionalne izrabe gospodar- 
skih in kadrovskih zmogljivosti. 

V obe resoluciji bi morali vgraditi odnos do dela kot pomemben element za 
povečanje produktivnosti dela, kakor tudi uveljavljanje nagrajevanja po delu 
in rezultatih dela. Sicer pa bi morali doseči, da bo združevanje dela in sredstev 
na dohodkovnih načelih postalo dejavnik razvoja medsebojno reprodukcijsko 
povezanih subjektov. Hvala lepa. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Avgust Novak, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 19. okoliš, Lendava- 
Murska Sobota! 

Avgust Novak: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbori Skupščine občine Lendava so na seji dne 20. in 21. 11. 1979 obrav- 
navali osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične re- 
publike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in sprejeli naslednje pred- 
loge, stališča in mnenja: 

1. Ugotavljamo, da bodo restriktivni ukrepi, tako na področju kreditiranja 
kot na področju uvoza v prihodnjem letu najbolj občutila manj razvita območja, 
kar pomeni, da bo prišlo do bistvenega znižanja stopnje gospodarske rasti v 
primerjavi s prejšnjimi leti. V takih pogojih zadržane gospodarske rasti v celotni 
republiki ni pričakovati, da bi se pospešilo samoupravno sporazumevanje in 
skupna vlaganja za naložbe v manj razvitih območjih, ker bodo razvita območja 
morala reševati svoje probleme. To pomeni, da glede na to gospodarsko situacijo 
ne bomo mogli realizirati niti tistih programov, ki so bili verificirani že v le- 
tošnjem letu, pa so bili zaradi ukrepov na področju kreditiranja in uvoza opreme 
zadržani, kaj šele, da bi dobili nove programe. Republiška resolucija se teh 
problemov sploh ne dotika in ukrepi, ki so predvideni na področju kreditiranja 
naložb in politike uvoza, so naravnani tako, da bodo vse te probleme uspešnejše 
reševali tisti, ki so se organizacijsko bolj sposobni prilagajati. To pa nedvomno 
niso manj razvita območja, ki se zaradi strukture gospodarstva oziroma pro- 
izvodnje v manjšem obsegu vključujejo v izvoz. 

2. Zaradi navedenih problemov bi morali v republiški resoluciji predvideti, 
da se zaradi pospeševanja v okviru Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino in bank sprejemajo dodatni kriteriji za odobravanje 
uvoza opreme in kreditiranja naložb. 

3. V republiški resoluciji sploh ni govora o selekcioniranju izvoza, zlasti ko 
gre za proizvode, ki so potrebni za razširjeno reprodukcijo in nemoteno poslo- 
vanje domače industrije. Zaradi tega bi bila potrebna večja koordinacija med 
republikami. Zaradi neselekcioniranega izvoza nastajajo motnje v reprodukciji, 
ker po eni strani izvažamo surovine, po drugi pa uvažamo iz istih surovin gotove 
izdelke, na primer izvažamo bakreno rudo, uvažamo pa bakreno žico. 

4. V resoluciji ni nakazana rešitev glede organiziranega izvoza in uvoza, 
in sicer glede skupnega koordiniranega nastopa na zunanjem tržišču. 

5. Zbiranje in predelava odpadkov ter njihovo ponovno vračanje v indu- 
strijo je eden od pomembnih faktorjev za varčevanje in stabilizacijo in ne na- 
zadnje za varstvo okolja. Zato bi bilo potrebno v resoluciji predvideti konkret- 
nejše rešitve pri organiziranju te aktivnosti. 

6. Določbe republiške resolucije glede izvajanja nalog, ki so opredeljene v 
dogovoru o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja, so posplošene in 
ne zavezujejo nikogar ter ne prinašajo novih kvalitetnih pobud. Podrobne aktiv- 
nosti so bile predvidene že v resoluciji za letošnje leto, vendar bistvenega na- 
predka ni, ker so splošne gospodarske razmere in tokovi v kontradikciji z ukrepi, 
ki so bili predvideni za pospeševanje skladnejšega razvoja. 

Menimo, da bi v resolucijo morali vključiti stališče, da si stabilnega gospo- 
darskega razvoja ni mogoče zamišljati brez skladnejšega regionalnega razvoja. 

12* 
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Predlagamo, da se v resoluciji konkretneje opredelijo aktivnosti v zvezi 
s pospeševanjem skladnejšega regionalnega razvoja ali pa se predvidi poseben 
spremljajoči dokument, ki bo natančneje določal ukrepe, aktivnosti in nosilce. 

7. Menimo, da je rok »sredi leta« za zaključek vseh strokovnih in organiza- 
cijskih priprav za prehod na usmerjeno izobraževanje prepozen, ker ne zago- 
tavlja, da bi že v šolskem letu 1980/81 začeli usmerjeno izobraževanje pod nor- 
malnimi pogoji. Z ozirom na navedeno bi bilo potrebno priprave pospešiti, tako 
da bi že v začetku leta 1980 imeli končane organizacijske in strokovne priprave 
za prehod na usmerjeno izobraževanje. Pri tem je treba poudariti, kar je navse- 
zadnje zelo pomembno, da bi morali biti v prodaji že ob koncu šolskega leta 
1979/80 vsi učbeniki za usmerjeno izobraževanje. Kolikor ni možno pohiteti s 
pripravami in priprave končati prej, bi kazalo uvedbo usmerjenega izobraževanja 
preložiti še za eno leto. 

Ob obravnavi gradiva »osnovni problemi izvajanja družbenega plana Socia- 
listične republike Slovenije v letih 1979 in 1980« ugotavljamo, da bi morale 
posebno izobraževalne skupnosti, ki načrtujejo mrežo šol za potrebe usmerje- 
nega izobraževanja in usklajujejo rešitve, povečati aktivnosti na tem področju. 

8. Pri izvajanju sistema solidarnosti, ki je nedvomno pripomogel k sklad- 
nejšemu regionalnemu razvoju manj razvitih območij v Socialistični republiki 
Sloveniji, ugotavljamo, da so v Pomurju zaradi neugodne strukture zavarovan- 
cev (visok odstotek kmečkega prebivalstva) še vedno prisotne težave v zdrav- 
stvu, ki jih pogojujejo tudi kadrovske težave. Zato predlagamo, da je sistem 
solidarnosti na tem področju potrebno še nadalje dograjevati oziroma dopolniti 
v tem smislu, da se težave zdravstva v tem območju odpravijo. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Ivan Zelenšek, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš, Celje! 

Ivan Zelenšek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V uvodnih besedah k resoluciji je bilo mnogo povedanega. Podani so 
bili nekateri izhodiščni elementi za razreševanje in usmeritve v resoluciji, ki 
jih je podal zlasti predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. Odločili smo se, 
da nekatere zadeve iz naše razprave črtamo. 

Osnutek resolucije, o katerem danes razpravljamo, je znatno konkretnejši 
od prejšnjih let. Vendar se počasi uveljavljajo temeljne sistemske rešitve. Po- 
časi poteka tudi delo pri sprejemanju predpisov, ki na podlagi ustave in zako- 
nov o združenem delu urejajo odnose v družbeni reprodukciji. 

Velik del dohodka je še vedno odtujen od delavca. Odtujenost dohodka od 
delavca pa se kaže v tem, da delavec nima povsod možnosti vplivati na preti- 
rano rast vseh oblik porabe. Nekatere samoupravne interesne skupnosti in druge 
asociacije odločno in trmoglavo vztrajajo pri uresničevanju z načrtom določenih 
investicij in pri, ambicioznih programih porabe. 

Kljub kritikam in predlogom za znižanje določenih investicij in zmanjšanje 
ambicioznih programov porabe ni čutiti pripravljenosti, da bi se odrekli čez- 
merni porabi, čeprav razmere to nujno narekujejo. Vse pogosteje se slišijo iz- 
govori: »Tovariši delegati, plane in vse vrste programov ste sprejeli na vseh 
ravneh oziroma ste o njih glasovah, zato ste dolžni sedaj to tudi izpolniti in 
izvajati!«. 
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Kljub predlogom, da naj se plani uskladijo, ni bilo vztrajnosti pri usklaje- 
vanju posameznih interesov za uresničevanje stabilizacijske politike. Nekateri 
problemi v gospodarstvu in družbenoekonomskem razvoju so navzoči ze dalj 
časa in so take narave, da jih bomo morali reševati le v daljšem obdobju, nikakor 
pa jih ne bo moč rešiti v letu 1980, kot nekateri napovedujejo. 

V letu 1980 se moramo organizirano in odločno zavzeti za preprečevanje 
neugodnih situacij v gospodarjenju in jih odpraviti zgolj zaradi tega da bomo 
naslednji srednjeročni načrt zasnovali na stvarnih in kakovostno novih temeljih. 

Zato je leto 1980 s stališča celotnega družbenogospodarskega razvoja iz- 
redno pomembno in v marsičem odločujoče. 

Ko smo razpravljali v naši delegaciji o osnutku resolucije, smo na sejo 
delegacije povabili nad 30 predstavnikov organizacij združenega dela m te- 
meljnih organizacij, z namenom, da skupaj obdelamo celotno materijo in tudi 
skupaj pripravimo določene pripombe. 

Prvič V točki 7, drugi odstavek bi bilo potrebno besedilo dopolniti tako, 
da se daje prednost pri investicijah tudi objektom, ki racionalno nadomeščajo 
izvoz, posebej še na podlagi lastnih surovin, ne pa samo objektom, ki pospe- 
šujejo izvoz. 

Drugič K točki 8 je predvideno, da se poleg ukrepov selektivne kreditne 
politike dogovorjene na ravni Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
zagotovi tudi izvajanje selektivne kreditne politike v republiki. Znano je a 
emisija denarja ne bi imela več selektivnega značaja temveč da je to pre- 
puščeno poslovnim bankam. Postavlja se vprašanje, ali bodo poslovne banke 
glede na to, da to bremeni njihov dohodek, sposobne prevzeti dosedanje selek- 
tivne ukrepe oziroma obveznosti in na podlagi republiške resolucije sprejeti 
dodatne ukrepe. 

Bistveno je, da pomeni vsak selektivni ukrep znižanje dohodka oziroma 
povečanje izgub temeljnih bank. Zaradi tega je potrebno posvetiti vec pozor- 
nosti izvajanju dokumentov, ki morajo zagotoviti realizacijo vseh ukrepov, er 
so sicer ukrepi nesmiselni in so bolj odraz želja. Posebej to velja za področje 
cen kjer predvidevamo sorazmerno nizko inflacijo, ki ni realna. Tudi ukrepi 
za zniževanje inflacije na to višino niso preprečljivi in bodo težave se večje ker 
bomo vztrajali formalno pri predpisih in pri politiki, ki je neobjektivna in težko 
uresničljiva. 

Tretjič. PTT promet kot sestavina dela prometne infrastrukture, ki je tudi 
posebnega pomena za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, bi morale širše 
družbenopolitične skupnosti usmerjati z resolucijami, kot je bilo to v praksi 
v preteklih letih. V osnutkih resolucij to ni določeno, niti ne v spremljajočih 
dokumentih, razen nekaterih omejitvenih določil na področju cen, ki so v pri- 
stojnosti republiških organov. Zato predlagamo, da se v obe resoluciji vnese 
naslednje besedilo: 

»Za razbremenjevanje cestnega prometa in varčevanja z energijo ter za 
zmanjšanje velikega razkoraka med ponudbo in povpraševanjem je potrebno 
postopno pospeševati gradnjo sodobnega informacijskega, zlasti pa telekomu- 
nikacijskega sistema, katerega osnovno prenosno omrežje, to je PTT dejavnosti, 
ne zadovoljuje niti polovico potreb. Začeti je treba izvajati obveznosti iz druž- 
benega dogovora za razvoj PTT sistema v Socialistični federativni republiki Ju- 
goslaviji iz leta 1976, v skladu s potrebami vseh uporabnikov in posebej v in- 
teresu ljudske obrambe in družbene samozaščite.-« Navedeno besedilo naj se 
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vnese v republiško resolucijo pod točko 6.1 kot novi tretji odstavek, v zvezno 
resolucijo pa pod točko 10, tretji odstavek. 

H gradivu »osnovni problemi izvajanja družbenega plana Socialistične re- 
publike Slovenije v letih 1979 in 1980« pripominjamo, da gradivo ne ugotavlja 
stanja v PTT podjetjih, kot je to določeno za druge infrastrukturne dejavnosti 
v točki 4 in točki 6, kjer je naveden tudi prikaz razporejanja sredstev akumu- 
lacije v temeljnih organizacijah združenega dela. Menimo, da bi ta prikaz moral 
zajeti tudi družbena sredstva po samoupravnih sporazumih v okviru samo- 
upravnih interesnih skupnosti za PTT promet v Socialistični republiki Sloveniji. 

V nadaljevanju navajamo pripombe iz gradiva, objavljenega v Poročevalcu 
z dne 30. 10. 1979 na straneh 12 in 18 in v povzetku analize v Poročevalcu št. 23 
z dne 6. 11. 1979 na straneh 39 in 40. 

V osnutku pregleda pomembnejših nalog in ukrepov, ki jih nameravajo v 
letu 1980 izvajati udeleženci družbenega dogovora o temeljih plana Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 naj se v poglavju »Pro- 
metna infrastruktura« v 4. odstavku črta besedilo v 7. vrsti f): in 1960 Ljub- 
ljana, SOZD Celje in besedilo v 22. in 23. vrsti: »gradnja stavbe in tranzitne«. 

Črtanje predlagamo zradi tega, ker sta oba objekta, relejni sistem Ljubljana 
in Celje in stavba za glavno netranzitno centralo — imamo seveda le eno tran- 
zitno centralo, to se pravi telefonsko centralo Celje, dokončana že v letu 1979. 

Delegacija iz Celja je k resoluciji za leto 1979 predlagala, da naj se v reso- 
lucijo vnese kot možnost najetje kredita za telekomunikacijski center na Golov- 
cu v Celju, vendar do tega ni prišlo. Zaradi zavzetosti nekaterih subjektov je 
bila izgradnja tega objekta opravljena, zato menimo, da je iz resolucije treba 
to besedilo črtati, ker je objekt že zgrajen. 

Celotni tekst 4. odstavka bi bilo potrebno v sodelovanju s SOZD združenja 
PTT organizacij Slovenije zanikati, ker navedbe, zlasti pri strokovnih nazivih 
objektov, ne ustrezajo dejanskemu stanju. 

Pri istem poglavju naj se pri nalogah Republiškega komiteja za promet in 
zveze doda še naslednje: 

»Predlaga Izvršnemu svetu in drugim organom in organizacijam ukrepe za 
realizacijo obveznosti Socialistične republike Slovenije, ki jih je prevzela po 
družbenem dogovoru o razvoju sistema zvez v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji, kar je eden od pomembnejših dejavnikov. Pripravi predlog za izdajo 
zakona o svobodni menjavi dela v PTT prometu in pri opravljanju PTT storitev 
v Socialistični republiki Sloveniji.« 

Kljub temu, da je v resoluciji dan velik poudarek povečanju izvoza in ome- 
jevanju uvoza, pa bi bilo vendar potrebno bolj konkretizirati ugodnosti oziroma 
stimulacije pri izvozu. Uvoz je potrebno selekcionirati, vendar gospodarstvu 
zagotoviti najnujnejše in najpomembnejše surovine in repromaterial, ker sicer 
gospodarstvo ne bo moglo doseči planiranih stopenj rasti proizvodnje in sto- 
rilnosti družbenega produkta. ' 

Potrebno bo natančno določiti, kateri elementi vplivajo na višjo stopnjo 
obdelave in s tem tudi na višjo stimulacijo. Vsekakor pa ta višja stopnja ob- 
delave ne bi smela biti zajeta v tistem delu proizvodnje, kjer se proizvaja iz- 
ključno iz uvoženega repromateriala ali surovin in se proizvod ponovno izvozi 
po nižjih cenah. Menim, da je lahko zajet le intelektualni del, nikakor pa ne 
tisti del, na katerega nimamo vpliva in ga uvažamo za več denarja, izvažamo 
pa za manj denarja. 
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V resoluciji je predvideno, da se bodo v letu 1980 na področju deviznega 
poslovanja pripravili novi elementi sporazumevanja na osnovi 67. in 68. člena 
zakona o deviznem poslovanju. Vendar se postavlja vprašanje, zakaj Zvezni 
izvršni svet še do danes ni izdal odloka, iz katerega bi bilo razvidno, kaj se šteje 
po 68. členu zakona za dolgoročno kooperacij sko pogodbo, pogodbo o skupnih 
vlaganjih domačih oseb ali pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju, oziroma 
drugih aktov, s katerim se določijo oblike medsebojnega sodelovanja, združe- 
vanja sredstev oziroma ustvarjanja deviz. 

Menim, da prehajamo v leto 1980 z zelo težko situacijo na področju deviz- 
nega sporazumevanja. Nekatere organizacije združenega dela si jemljejo izključ- 
no pravico, da so nosilke deviznih pravic. Danes je bilo že rečeno, da tisti, ki 
ustvarja devize, z njimi tudi razpolaga. To področje bo treba sporazumno med- 
sebojno povezovati po načelu vlaganja v proizvod, in sicer v vsej procesni verigi. 
Verjetno pa bo na tem področju precej težav. Menim pa, da so to osnovni 
elementi, ki bodo razrešili marsikatero krizno situacijo, v kateri smo danes 
v Sloveniji in v Jugoslaviji. 

V letu 1980 je potrebno nemudoma, tako v Sloveniji kot v SFRJ, uvesti 
evidenco vseh oblik priliva in odliva deviz ter izpopolniti evidenco uvoza in 
izvoza, tako opreme kot repromateriala, da ne bo prihajalo do takih situacij 
kot v letu 1979, ko so se podatki oziroma evidence medsebojno na raznih ravneh 
križale oziroma so si bile nasprotne. Posledica tega je bila uvedba raznih selek- 
tivnih ukrepov. Evidenca je mišljena na ravni temeljne organizacije združenega 
dela. 

Znano je, da je leto 1979 glede uvoza opreme eno najbolj zaskrbljujočih. 
Uvoz je bil presežen na vseh ravneh. Uvoz tehnologije je postal v nekaterih 
organizacijah združenega dela edini izhod iz njihovih težav, enako tudi uvoz 
surovin in repromateriala. Posledica tega je, da vse globlje prehajamo v »tehno- 
loški kolonializem«. To besedo smo uporabili zato, ker vse bolj postajamo odvisni 
od tujih partnerjev, na področju tehnologije, opreme in surovin. Lahko se nam 
zgodi, da nam nekega dne nekdo obrne hrbet. Zato bi se organizacije zdiuženega 
dela že sedaj morale pripravljati na preusmeritve v proizvodnji. Tehnološki ko- 
lonializem vse bolj preveva naše vrste in naše organizacije in se tega niti ne 
zavedamo. Ce se ga pa, pa se ga delavci premalo zavedamo, zavedajo se ga 
morda samo nekateri vodilni, ki pa vztrajajo pri tem zato, da imajo manj težav 
pri preorientaciji. 

V šestem poglavju je govora o odgovornosti na vseh področjih združenega 
dela. Odgovornost je potrebno zaostriti. Vsako leto namreč v resoluciji napišemo 
cilje in naloge, ki nas v naslednjem letu čakajo, potem pa mnogo tega ne reali- 
ziramo. Kljub nerealiziranim nalogam pa ni sankcij oziroma ukrepov odgovor- 
nosti tistih, ki resolucijo kršijo, to pa zato, ker je kršiteljev znatno preveč in 
vse več. S tem ko se ne držimo stališč resolucije, zmanjšujemo njeno vlogo in 
pomen v našem sistemu socialističnega samoupravljanja. Ce analiziramo vzroke, 
zakaj resolucijo kršimo, lahko navedemo naslednje: 

a) Nekateri cilji so postavljeni nad realnimi mejami, preveč ambiciozno 
oziroma prek možnosti. 

b) Še vedno nimamo usklajenih mehanizmov pridobivanja in razporejanja 
dohodka oziroma družbenega proizvoda, kar povzroča nestabilnost našega go- 
spodarstva. 

Na posvetu je nekdo dejal, da delavec ni več zainteresiran, da bi več delal, 
da bi ustvarjal več dohodka, zato ker če ga več ustvari, mu ga več vnaprej 
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ramemo, ostaja pa ga manj za delitev. Če bi to njegovo razpravo nekoliko bolj 
analizirali, bi prišli tudi do nasprotij. Menim, da nam je osnovni čili pridobiti 
več dohodka. 

c) Premajhna odgovornost za uresničevanje dogovorjenih stališč v praksi 
Hvala lepa. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.20 in se je nadaljevala ob 1'2. uri.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo razpravo k 2. točki dnev- 
nega reda. 

Besedo ima tovariš Franc Polak, predstavnik Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije! 

, ,F-,ra n C i p 0 1 a ^ : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Re- publiški svet Zveze sindikatov Slovenije je na svoji seji 13. novembra 1979 
obravnaval osnutka zvezne in republiške resolucije za leto 1980 in sprejel sta- 
lišča ter jih posredoval predlagatelju. 

Danes smo v uvodnem poročilu že slišali, da je predlagatelj upošteval tudi 
stalisca Republiškega sveta, pa moram kljub temu opozoriti na nekatera naša 
stališča, o katerih bo govor ob predlogu republiške resolucije za leto 1980. 

Svet Zveze sindikatov Jugoslavije danes obravnava osnutek zvezne reso- 
lucije za leto 1980 in bo opredelil svoja stališča k tej resoluciji. Zato bi želel 
posebej opozoriti na naša stališča k republiški resoluciji za leto 1980, pri čemer 
bi izpostavil to, da na seji 13. novembra nismo še poznali stališč odborov in 

omisij Skupščine. Iz predloženih stališč in predlogov komisij in odborov Repu- 
bliške skupščine pa lahko ugotovimo, da se v mnogočem ujemamo ali da imamo 
enaka stališča o teh zadevah. Posebej želim opozoriti, da naša stališča niso dovolj 
vgrajena oziroma da se morda v nekaterih delih razlikujejo v samem pristopu. 

Gre za to, da je po naši oceni resolucija napredek v primerjavi z doseda- 
njimi. Zlasti je konkretnejša na področju ekonomskih odnosov s tujino in glede 
rugačnega pristopa k politiki zaposlovanja, saj terja zaposlitveno bilanco. Pri 

nas, v naših stališčih, pa smo bolj izpostavili vprašanja njene realnosti glede 
na to, da bo splošna poraba, na primer zvezni proračun, naraščala hitreje, da 
je glede na to, da prenašamo prekoračeno rast cen iz letošnjega v prihodnje leto, 
vprašanje realnosti gibanja cen, da sta vprašljiva politika delitve dohodka in 
koncept stabilizacije, ki sloni le na osebnih dohodkih, in tako dalje. 

Predlagali smo tudi drugačne opredelitve na področju zaposlovanja, terja- 
mo produktivnejše zaposlovanje, uresničevanje družbenega dogovora o minimal- 
nih standardih pri zaposlovanju delavcev. Ob tem smo tudi predlagali, da naj 
se posebej preveri realnost 2,5 0/o stopnje zaposlovanja v prihodnjem letu. 

Želimo opozoriti na termin »produktivnejše zaposlovanje«, ki terja natanč- 
nejšo določitev. Menimo, da bi morali v republiški resoluciji bolj podrobno opre- 
deliti, kaj pomeni produktivnejše zaposlovanje. V naših stališčih ta pojem opre- 
deljujemo tako, da bi vsak na novo zaposleni delavec moral ustvariti oziroma 
s svojim prispevkom prispevati k povečanju dohodka, znotraj katerega bi lahko 
kril svoje, skupne in splošne družbene potrebe. 

Posebej je potrebno opredeliti tisti del iz naših stališč, kjer smo izpostavili 
realnost ciljev, in sicer s tega vidika, da če hočemo motivirati delavce za boljše 
gospodarjenje, moramo pri planiranju ciljev izhajati iz realnih predpostavk. 
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Gre predvsem za to, da imamo v obdobju inflacije nenehne pojave uravnilovke, 
da ne uporabljamo selektivnega pristopa, da premalo spodbujamo tiste, ki dobro 
gospodarijo in ki dosežejo dobre rezultate, ki so podlaga nam vsem za boljši 
danes in boljši jutri. 

Posebej smo opredelili vprašanja, ali so ustvarjeni pogoji, glede na veliko 
mero administriranja, za afirmacijo samoupravnega urejanja vseh problemov. 
Terjali smo, da se posebej ocenijo ukrepi, ki so bili v letošnjem letu sprejeti na 
podlagi administrativno sprejetih ukrepov. Kot vemo, bodo ti veljali tudi vna- 
prej, v naslednjem obdobju. Poznamo pa že nekatera stališča oziroma tudi ugo- 
tovitve, da administrativni ukrepi ponekod, na posameznih področjih, niso do- 
segli svojega namena oziroma so povzročili, da je dohodek v nekaterih organi- 
zacijah združenega dela celo upadel. Terjamo stabilizacijsko obnašanje vseh 
družbenih subjektov na vseh ravneh z racionalno uporabo dohodka. 

Na področju zaposlovanja smo opredelili tudi svoje stališče, da je potrebno 
že v prihodnjem letu opredeliti tako politiko zaposlovanja, ki bo potem vgrajena 
tudi v srednjeročne plane skupaj s sprejetimi smernicami za obdobje 1981—1985, 
na katerih bomo gradili določene odnose na podlagi bilanc zaposlovanja, tako 
kot se sedaj o tem tudi opredeljujemo. 

Ob primerjanju skladnosti ciljev in nalog smo ugotovili določene značilnosti 
obeh resolucij, in na to želim še posebej opozoriti. Gre za to, da se opredeljujemo 
za politiko ekonomske stabilizacije, ki pa je izpeljana le na področju osebne 
porabe oziroma osebnih dohodkov, medtem ko je ekonomska politika za ostale 
kategorije porabe, skupno in predvsem splošno porabo, bolj ohlapno oprede- 
ljena in nestabilizacijska. 

Na področju splošne porabe se ne predvideva zmanjšanje določenih nalog, 
obveznosti in pravic, kar bi moralo proračune vseh družbenopolitičnih skupnosti 
omejiti in zmanjševati dejansko splošno porabo. Tako se predvideva znatno 
večji porast sredstev zveznega proračuna od rasti družbenega proizvoda, kar bo 
vplivalo na znaten porast republiške kotizacije, prometnih davkov in carin. To 
pa bo pogojevalo naraščanje poslovnih stroškov in cen ter končno vplivalo na 
povečanje osebnih dohodkov. 

Tudi investicijska poraba v resolucijah ni tako opredeljena, da bi stabili- 
zacijsko delovala, saj se ne predvideva učinkovitejša poraba investicijskih sred- 
stev, ki naj vsebujejo poleg kriterija izboljšanja plačilne bilance republike tudi 
povečanje učinkovitosti naložb, odpravljanje strukturnih neskladij in minimalne 
standarde pri zaposlovanju, ki jih moramo upoštevati pri odločanju o investici- 
jah, ki jih bomo lahko uresničili v letu 1980. 

Na področju gibanja osebnih dohodkov predlagamo, da naj se vgradijo v 
resolucijo stališča, ki smo jih izoblikovali v Zvezi sindikatov Slovenije glede 
področja razporejanja dohodka in delitve osebnih dohodkov, saj je to skupna 
naloga vseh družbenih subjektov v republiki. 

Glede varčevanja smo stališče izoblikovali v tem smislu, da mora biti varče- 
vanje vgrajeno v same planske dokumente in s tem tudi v resolucijo. Zato ne 
kaže sprejemati posebnih programov varčevanja. 

Glede na to, da je danes že bila razprava tudi o usmerjenem izobraževanju, 
moram povedati naše stališče o tem področju. Menimo, da so naloge Republi- 
škega komiteja za vzgojo in izobraževanje preveč izpostavljene, zato predlagamo, 
da se v tem odstavku opredelijo tudi naloge delavcev v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih. Posebej kaže poudariti, da je reforma izobraževanja naša 
skupna naloga in se mora uresničevati v združenem delu. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Obveščam vas, da je pri- 
pravljenih še 18 razpravljalcev. Zato predlagam, da poskušate biti v svojih iz- 
vajanjih čim bolj racionalni. Besedo ima tovarišica Majda Klobasa, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. Prosim! 

Majda Klobasa: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi o osnutkih resolucij o politiki izvajanja družbenega plana občine, 
republike in zveze je bilo v Zboru združenega dela Skupščine občine Maribor iz- 
postavljeno kot temeljno vprašanje vprašanje enakopravnih pogojev ustvarjanja 
dohodka v organizacijah združenega dela. Značilnost mariborskega gospodarstva 
je, da je sestavljeno pretežno iz predelovalne industrije, kjer pa sta dva osrednja 
problema možnosti ustvarjanja dohodka. Kažeta se v večjem obremenjevanju 
nekaterih panog in v tem, da je večina proizvodov predelovalne industrije pod 
zvezno kontrolo cen. Različni načini oblikovanja prodajnih cen za posamezne 
proizvode ter s pomočjo le teh pospeševanje razvoja posameznih panog oziroma 
grupacij že v primarni delitvi osiromašuje nekatere dele predelovalne industrije, 
kar ima za posledico težak ekonomski položaj v nekaterih delovnih organi- 
zacijah. 

Nevzdržno je, da je oblikovanje cen bazične industrije prosto, medtem ko 
je oblikovanje cen za izdelke predelovalne industrije v pristojnosti Zveznega za- 
voda za cene, ki s svojim načinom dela zavira normalne pogoje gospodarjenja. 
Pod družbeno kontrolo cen si delavci predstavljamo, da je to najostrejša druž- 
bena kontrola, ki naj bi na področju oblikovanja cen preprečevala številne špe- 
kulacije, kot je uvajanje novih proizvodov, ki so sicer stari proizvodi, vendar 
pa preoblečeni v plašč novih materialnih stroškov in podobno, ne pa da sedanja 
družbena kontrola cen dopušča takšno stanje oziroma ga s svojim načinom 
odobravanja cen podpira in pospešuje. Različni sistemi odobravanja cen na raz- 
ličnih ravneh posegajo delavcem direktno v dohodek in je s tem kršeno še 
ustavno načelo, da edino delavci, ki pridobivajo dohodek, tudi odločajo o nje- 
govem razporejanju. 

Sedanji rezultati gospodarjenja v največji delovni organizaciji v Mariboru, 
to je v Tovarni avtomobilov in motorjev, opozarjajo, da je mogoče ob koncu 
leta pričakovati izgubo. Kako naj pojasnimo delavcem, da so kljub njihovim 
prizadevanjem za ustvarjanje čim višjega dohodka rezultati poslovanja takšni, 
da jim za opravljeno delo ne bo zagotovljen normalni osebni dohodek, kaj šele 
sredstva za razširitev materialne osnove dela, ki so osnovni pogoj za uspešnejše 
gospodarjenje v prihodnjem letu. 

Poleg problematike, ki jo povzroča politika cen pa se predelovalna 
industrija srečuje še z drugim problemom. Z usmeritvami v družbenem planu 
za srednjeročno obdobje smo se dogovorili, da bomo pospeševali razvoj bazične 
industrije s politiko cen bazična industrija pa bi na tej osnovi pridobljeno 
akumulacijo vlagala v širitev osnovne dejavnosti. Vendar bazična industrija 
največkrat ne vlaga sredstev v širitev svoje dejavnosti, temveč jih namenja v 
svojo lastno predelovalno industrijo, kot so to vozila, traktorji, stroji in podobno 
ter s tem povzroča še dodatne probleme predelovalni industriji. 

V osnutku resolucije je v 2. točki sicer opredeljena odgovornost delavcev 
v združenem delu in vseh nosilcev razvoja za gospodarjenje in upravljanje z 
družbenimi sredstvi, za ustvarjanje večjega dohodka. Navedeno v celoti podpi- 
ramo in menimo, da bo s konkretnejšo opredelitvijo in odgovornostjo potrebno 
doseči, da se bodo ti cilji tudi uresničevali. Ob tem pa moramo ugotoviti, da 
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delavci v posameznih organizacijah združenega dela nimamo možnosti, da bi 
vplivali na ustvarjanje dohodka, ker se pogoji opredeljujejo s številnimi admi- 
nistrativnimi ukrepi, to je z ukrepi, ki postavljajo v neenakopravem položaj po- 
samezne panoge. 

Omenimo naj, da smo na navedene probleme v tem zboru že opozarjali, 
vendar pa do sedaj to opozarjanje ni naletelo na odziv pri odgovornih, ki naj 
bi tudi pomagali razreševati navedeno situacijo. Iz sredstev javnega obveščanja, 
kakor tudi iz postavljenih delegatskih vprašanj izhaja, da so ta vprašanja šir- 
šega značaja in niso samo problem nekaterih organizacij združenega dela v Ma- 
riboru. Ne moremo se sprijazniti z načelnimi opredelitvami brez konkretnih 
ukrepov v resoluciji, niti ne z načelnimi ugotovitvami v oceni realizacije politike 
cen v SR Sloveniji v devetih mesecih tega leta. 

Na osnovi vsega navedenega nimamo konkretnih dopolnitev k osnutku re- 
solucije, saj s postavljenimi načelnimi opredelitvami moramo soglašati, menimo 
pa, da s tem niso dani pogoji za odpravo nakazanih neenakopravnih pogojev 
ustvarjanja dohodka. Zato sprašujemo, kaj je Republiški izvršni svet glede na 
že večkrat nakazane probleme v tem zboru, kakor tudi na intervencije posa- 
meznih organizacij združenega dela že ukrenil oziroma bo ukrenil, da bi se ta 
nesorazmerja v politiki cen odpravila ter da bi se spoštovale dogovorjene usme- 
ritve v družbenem planu, to je usmeritve, da se s politiko cen pridobljena aku- 
mulacija v bazični industriji nameni za razvoj njene osnovne dejavnosti. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Igor Po- 
nikvar, delegat za zbor združenega dela s področja državnih organov, 3. okoliš, 
Celje! 

Igor Ponikvar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podal bom nekaj misli k dosedanjim razpravam o osnutku resolucije v skupščin- 
skih odborih ter nekaj predlogov k predlogu sklepa. 

Vsi, ki smo se seznanili s pripombami odborov Zbora združenega dela, smo 
tudi naleteli na številna odprta vprašanja v zvezi z ustreznim zaposlovanjem, 
izvozom in podobno, saj osnutek resolucije o navedeni problematiki ni dovolj 
konkreten. Želimo poiskati odgovor na vprašanje, ali naj bi v resoluciji oprede- 
lili vse elemente, ki so potrebni za dosego nekega cilja, ali pa navedli samo 
cilje, h katerim težimo. 

Naša delegacija je o osnutku resolucije podrobno razpravljala, ga podprla 
in tudi ocenila, da je predloženi osnutek resolucije dobro pripravljen, ker je 
kratek in vsebuje temeljne usmeritve nadaljnjega razvoja. Menimo pa, da bi 
kazalo upoštevati nekatere pobude v zvezi s konkretizacijo posameznih področij. 

V zveza z zaposlovanjem želim poudariti, da je potrebno preiti k produktiv- 
nemu zaposlovanju, potrebno se je odmakniti od ekstenzivnosti v zaposlovanju 
in verjeti, da slovenska populacija nima več velikih rezerv delovne sile oziroma 
rezerv delovne sile sploh nima. Zavedati se moramo, da lahko nadaljevanje se- 
danje politike zaposlovanja uresničujemo samo z uvozom delavcev iz drugih 
krajev Jugoslavije, kar pa povzroča bistveno drugačne posledice, kot če bi se 
zavzeli za pretok slovenskih naložb v kraje, kjer je dovolj delovne sile. To usme- 
ritev osnutek resolucije dopušča. 

V zvezi z razmišljanjem v odborih, da naj bi organi republike skupaj s 
Službo družbenega knjigovodstva zagotovili usklajevanje priliva sredstev za 
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skupno porabo z dejansko porabo, naj povemo, da to ni sprejemljivo, saj bi to 
pomenilo, da želimo pomoč države in njenih organov za urejanje priliva sred- 
stev, ki jih obvladujemo v interesnih skupnostih organizirani delavci, uporab- 
niki in izvajalci. 

Menim, da predstavlja tako razmišljanje korak nazaj v veljavnem sistemu, 
ne pa da znotraj uveljavljenega delegatskega sistema izostrujemo normalne to- 
kove, pa najsi bodo denarni, vsebinski ali kakršnikoli drugi. 

V zvezi s predlogom sklepov, ki smo ga prejeli danes na klop, pa mi do- 
volite, da posredujem dve pripombi in en predlog. 

Na drugi strani je v predzadnjem odstavku predzadnje alinee opozorjeno, 
naj Izvršni svet prouči možnosti, da se ustanovi v republiki ustrezen družbeni 
organ, ki bo sproti preverjal predlagane naložbe. 

Pred časom smo imeli zakon o obveznem prijavljanju investicij, ne vem, 
kako se je imenoval, je pa v praksi predstavljal veliko oviro. Opozarjam, da 
delegati ne težimo za tem, da se prouči možnost, da se ustanovijo posebni organi, 
ki bi odobravali investicije, pač pa naj o primernosti investicije odločijo de- 
lavci v združenem delu, na podlagi argumentov, z medsebojnim sporazumeva- 
njem in dogovarjanjem. 

Kaj je mislil predlagatelj s tem delom sklepa, ne vemo, želimo pa dobiti 
ustrezno pojasnilo. 

Na 3. strani predloga sklepa je v prvi alinei omenjeno zaposlovanje in po- 
treba po proučitvi predlagane dinamike zaposlovanja. 

Imamo bilanco zaposlovanja. Ce se dogovorimo o 2,5-odstotni rasti zapo- 
slovanja, potem bi to pomenilo, da bomo zaposlili vso slovensko delovno popu- 
lacijo, pa bomo morali zaposliti iz drugih republik še vedno 8000 delavcev. Tu 
ne gre za kakovost naše lastne populacije, temveč za dejstvo, da le-ta predstav- 
lja po mnenju strokovnjakov 1,5—1,8 odstotka v zgornji 2,5-odstotni rasti. To 
pomeni, da bo prihajalo tudi do takšnega nenačrtnega prehajanja delavcev, ki 
teče tudi danes, kar dokazujejo visoke stopnje fluktuacije, interne medobčinske 
in regijske migracije in podobno. 

Ko tudi pri zaposlovanju vsi računamo z dvoodstotno rastjo slovenske po- 
pulacije, se moramo zavedati, da je vprašanje te stopnje, pa tudi morebitnega 
razpravljanja o 2,5 ali celo o treh odstotkih, usodnega pomena za naše družbeno 
in gospodarsko življenje. 

Seveda gre za povsem drugačen vidik, če razpravljamo o predlagani stop- 
nji, zato ker nam je jasno, da se naša mlada populacija izobražuje za drugačna 
opravila in naloge, kot jih potrebuje združeno delo, pa bi jo zato težko zaposlili. 

Pripomnil bi namreč, da išče združeno delo več kot polovico delavcev 
ozkega profila, kjer ne gre zgolj za nekvalificirane delavce, ampak za določene 
ozke profile, slovenski otroci pa se na šolah usmerjenega izobraževanja uspo- 
sabljajo za poklice, po katerih ni povpraševanja. 

Če soglašamo, da gre za ta vidik usposabljanja, moramo to v resoluciji 
jasno zapisati, da ne bomo v dilemah o 2,5-odstotni stopnji rasti zaposlovanja. 

Kolikor nisem bil jasen, pa je vse to natančno zapisano v bilanci, ki sta 
jo pripravila Republiški sekretariat za delo in Zveza skupnosti za zaposlovanje 
Slovenije. Predpostavljam seveda, da bomo v občinah kot delavci iz vseh celic 
združenega dela pri usklajevanju občinskih bilanc zaposlovanja v okviru inte- 
resne skupnosti za zaposlovanje upoštevali tudi te probleme. 

Nerazumevanje tega problema bi lahko povzeli na primer iz intervjuja 
zglednega tovariša v celjski regiji, ki je pojasnil, da pričakujemo, da bodo v 
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nadaljnjem razvoju občine potrebo po 600 delavcih pokrili preprosto tako, da 
bodo 600 delavcev, ki se dnevno vozijo na delo v sosednje občine, zaposlili doma. 
Kaj to pomeni? S takšnim ravnanjem bi rezervoar delovne sile v svoji občini 
dopolnili tako, da bi povzročili še večji primanjkljaj drugje, tega pa dopolnili 
z dotokom novih delavcev na relaciji 500 km namesto 6, 8, 12 ali 20 kilometrov. 
Seveda pa vse to povzroča posledice, ki izhajajo iz prejetega samoupravnega 
sporazuma o zagotavljanju minimalnih standardov pri zaposlovanju. 

Predlagal bi naslednje. V osnutku resolucije nisem zasledil drugega kot to, 
da se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavezuje, da bo do 30. junija poročal 
zborom Skupščine o izvajanju resolucije v tekočem letu. Seveda pa ima poro- 
čilo lahko različno razsežnost, od preprostega posnetka stanja do izpostavljanja 
problemov in ugotavljanja odgovornosti. 

Zato predlagam, da v osnutek resolucije uvrstimo obveznost ugotavljanja 
pozitivne odgovornosti tam, kjer smo uspeli, pa tudi tam, kjer nismo uspeli, če 
to sploh lahko vključimo v osnutek resolucije. Mislim namreč, da moramo vpra- 
šanju odgovornosti za izvrševanje sprejetih dogovorov posvetiti vso pozornost. 

Poskušal bom to osvetliti s konkretnim primerom s področja preskrbe, o ka- 
teri v zadnjem obdobju govorimo vsi približno isto. Že pred letom dni smo 
opozorili, da bo zmanjkalo nekaterih stvari, da so opredelitve napačne in je 
potrebno hitro ukrepanje. Toda' po enem letu smo danes v taki situaciji, da je 
tovarišica zjutraj že predlagala, da naj damo na današnji dnevni red samo- 
stojno točko o teh problemih. Hkrati ugotavljamo, da vsi govorimo isto, saj 
tudi tisti, ki so bili v tem obdobju odgovorni za ukrepanje, izjavljajo, da je 
nekaj potrebno ukreniti, kar seveda že davno vemo. 

Da bi se izognili ponovni takšni situaciji, predlagam, da se ob tem osnutku 
resolucije dogovorimo, da bomo v delegatski skupščini zahtevali dosledno in 
izostreno odgovornost vseh, ki ne bodo izvršili tistega, kar bi bilo potrebno in 
bi bilo možno. Ce pa česa ni možno izvršiti, potem so nas odgovorni tovariši 
dolžni pravočasno opozoriti, da je potrebno spremeniti odločitve delegatske 
skupščine, tako da bodo uresničljive. Ne moremo se namreč končno soočiti 
s temi problemi, če sami nismo uresničili lastnih odločitev. Hvala. Opravičujem 
se, če sem predolgo govoril. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa, tovariš Ponikvar! (Dolgo- 
trajno ploskanje!) Predlagam, da se priključiš skupini delegatov, ki bo proučila 
današnjo razpravo in opravila končno redakcijo predloga sklepa. 

Glede družbenega organa bi dal samo kratko informacijo. Do ideje o tem 
družbenem organu je prišlo preprosto zato, ker dosedanja praksa dokazuje, da 
investicije ocenjujemo relativno zelo enostransko, zgolj po nekih ekonomskih 
učinkih prek cene delovnega mesta, ne pa prek družbene cene delovnega mesta, 
poleg tega pa zanemarjamo tudi celo vrsto stvari, ki jih zapišemo v dokumente. 
Prav zaradi tega je prišlo do razmišljanja, da naj bi Izvršni svet proučil mož- 
nost uvedbe družbenega organa, pri čemer pa je danes zelo težko reči, kakšno 
obliko naj bi ta družbeni organ imel, kje bi bil in podobno. Lahko bi deloval 
kot družbeni svet, v banki, pri Gospodarski zbornici, pri Republiškem komiteju 
za družbeno planiranje ali kjerkoli drugje. Skratka, gre za idejo, naj se ta 
možnost prouči. 

Glede zaposlovanja pa mislim, da je osnovni razlog, da je v predlogu sklepa 
tudi ta odstavek, predvsem ta, da je rast zaposlovanja, tako kot je zapisana, 
tolikšna, da bomo zaposlili vso slovensko populacijo, potrebno pa bo računati 
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tudi s tujo delovno silo. Zastavlja se nam vprašanje, ali voditi takšno politiko, 
kot smo jo vodili do sedaj, tudi v prihodnje ali pa iskati druge možnosti, 
skratka tiste, o katerih že nekaj let govorimo, jih pa v praktični investicijski 
politiki bolj malo realiziramo. In sicer na eni strani znotraj naše republike 
usmeriti investicije v kraje, kjer delovna sila je, kjer ugotavljamo, da delovne 
sile ni dovolj, pa usmeriti naložbe prek republiške meje. Prav zaradi tega sta 
se v tem dokumentu pojavila tudi ta dva odstavka. Vendar, kot že rečeno, pred- 
lagam, tovariš Ponikvar, da se pridružiš skupini delegatov, ki bo oblikovala 
predlog sklepa! 

Nadaljujemo razpravo. Besedo ima tovariš Jože Žalec, delegat za Zbor zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva, 25. okoliš, Cerknica! 

Jože Žalec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V zvezi 
z izvajanjem ukrepov za varčevanje s tekočimi gorivi se večji del samoupravnih 
organizacij preusmerja na uporabo trdih goriv, med katerimi so zlasti pomembni 
gozdni sortimenti in lesni odpadki. Ta goriva so bila do nedavnega vir surovin 
v proizvodnji lesne in papirne industrije. Taka preusmeritev pa povzroča mot- 
nje v preskrbi in pri polnem izkoriščanju zmogljivosti v lesni in papirni indu- 
striji. Menimo, da je potrebno ponovno proučiti, programe investicij, ki temelje 
na teh surovinah, in jih tudi omejiti, če niso pokriti z domačimi surovinami. 

Pri uresničevanju srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije zaostajamo 
v gozdarski proizvodnji iz privatnega sektorja. Menimo, da je vzrok zaostajanja 
v nedodelani zakonodaji in nedoslednem izvajanju že sprejetih predpisov ter 
premajhnem družbenem vplivu na gospodarjenje z gozdovi v zasebni lastnini, 
kar predstavlja veliko gospodarsko škodo. Velike količine gozdnih sortimentov 
se nekontrolirano predelujejo in neevidentirano prodajajo. Tako se lastniki 
izognejo družbenim obveznostim. 

Predlagamo, da ustrezni organi opisano problematiko proučijo in predvidijo 
ukrepe v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdob- 
je 1976—1980 v letu 1980. Nujno potrebno pa bo nakazano problematiko urediti 
v srednjeročnem planu razvoja SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Za uresničevanje resolucije je potrebno čimprej sprejeti družbenoekonom- 
ske ukrepe, ne pa z njimi odlašati. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Pavel Erja- 
vec, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš, Idrija! 

Pavel Erjavec: Tovarišica podpredsednica, tovrišice in tovariši 
delegati! Na skupni seji skupin delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
dne 23. novembra 1979 smo obravnavali osnutek resolucije, skupaj s spremlja- 
jočim gradivom. 

Ugotovljeno je bilo, da sta oblika in vsebina dokumenta primernejši kot 
prejšnja leta, saj se resolucija bolj posveča problemom, katere bomo morali kon- 
kretno in intenzivno reševati v letu 1980. 

Delegati so razpravljali zlasti o problematiki zunanjetrgovinske menjave, 
ker je v letu 1979 znatno odstopalo od predvidenih nalog. Gospodarstvo občine 
Idrija je izvozno aktivno, zato smo se v pogovoru z večjimi izvozniki v občini 
zadržali predvsem pri predlogih ukrepov, ki so navedeni v projekciji plačilno- 
bilančnega položaja SR Slovenije v letu 1980. Zavzemamo se za rešitve, ki so 
predlagane v tem dokumentu, vendar opozarjamo na nekatere probleme: 
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1. Zavedati se moramo, da je v mnogih primerih soodvisnost med izvozom 
in uvozom zelo neposredna. Ob linearnem negativnem odnosu do uvoza se kaj 
lahko zgodi, da prepočasni postopki pri uvozu opreme ali nekaterih nujno 
potrebnih surovin onemogočajo bistveno večji izvoz končnih izdelkov takoj v 
naslednjem obdobju. Zato bi morali biti pri tem previdni in obravnavati pravice 
do uvoza od primera do primera, sicer bi to pomenilo, da se zaradi trenutnih 
učinkov odpovedujemo kvalitetnejšim in trajnejšim rezultatom. 

2. Težave, ki jih imamo zaradi pomanjkanja nekaterih izdelkov na doma- 
čem trgu, bi prav tako morali obravnavati s širšega vidika. Marsikaj se je zatak- 
nilo zato, ker nismo dovolili uvoza surovin, prišlo je do prekinitve proizvodnje, 
temu je sledilo pomanjkanje na trgu in nato intervencijski uvoz končnega 
izdelka. Vprašanje je, če je tu dosežen predvideni cilj, to je zmanjšanje trgovin- 
skega deficita. 

3. Ugotavljamo, da smo že večkrat govorili o potrebi enotnega nastopanja 
na tujih tržiščih. Tu bi morali preiti h konkretnim zadolžitvam in jih tudi izpe- 
ljati tako, kot je predvideno v smernicah ukrepov za realizacijo projekcije pla- 
čilnobilančnega položaja Slovenije v letu 1980. 

4. Soglašamo s tem, da je potrebno oceniti sedanje pogodbe o višjih oblikah 
sodelovanja z vidika skladnosti z našo novo zakonodajo, vendar bi morali biti 
pri tem do neke mere previdni, da ne bi povzročali nezaupanja zunanjih part- 
nerjev. V vsakem primeru bi moral biti pristop k oceni in uskladitvi poenoten in 
dobro strokovno pripravljen. 

5. Ocenili smo, da so iz osnutka resolucije premalo vidni ukrepi za izvajanje 
enega pomembnejših ciljev iz srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije v 
obdobju 1976—1980, to je za prestrukturiranje našega gospodarstva, predvsem 
v smeri boljše preskrbe z energijo, s surovinami in reprodukcijskim materialom, 
s kmetijsko-živilskimi proizvodi in z večjo usmeritvijo v proizvodnjo opreme in 
v strojegradnjo. 

V zvezi s financiranjem programov samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti na vseh nivojih pa menimo naslednje. Omejitev 
rasti sredstev skupne porabe z rastjo družbenega proizvoda je minimum sklad- 
nih odnosov v delitvi dohodka, ki ga moramo doseči. Vendar naj to ne bi pome- 
nilo tudi enotnega in avtomatičnega pristopa, da naj ta sredstva naraščajo ozi- 
roma naj se valorizirajo za prav tak procent, za kakršnega je v določenem ob- 
dobju porasel družbeni proizvod. Merilo naj bosta kvaliteta in obseg realizira- 
nih programov posameznih interesnih skupnosti, ne pa avtomatizem, ki daje 
enako tistim, ki so delali dobro, in tistim, ki so slabo gospodarili. Enako velja 
tudi za splošno in osebno porabo, kjer bi morala biti bolj prisotna produktivnost 
kot prevladujoč kriterij delitve, čeprav je v splošnem zadovoljiva formulacija, 
da morajo vse oblike porabe naraščati počasneje od rasti družbenega proizvoda. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Gior- 
gio Miani, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 29. okoliš, 
Koper! 

G i o r g i o Miani: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker je naša razprava precej obsežna, bom posredoval le nekaj povzetkov. 
Ob obravnavi osnutkov resolucije smo bili delegati seznanjeni tudi s stališči 
in predlogi z območnega posveta o resoluciji. Delegati smo stališča in predloge 
posveta podprli ter v razpravi opozorili na naslednje: 
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Izvajanje družbenega plana Jugoslavije in Slovenije bo v letu 1980 potekalo 
v zaostrenih pogojih gospodarjenja in deloma tudi z nadaljevanjem restriktivne 
gospodarske politike, kar je pogojeno s sedanjimi neustreznimi gospodarskimi 
gibanji, ki so deloma tudi posledica tega, da dogovorjenih nalog in sprejetih 
obveznosti, ki naj bi prispevale k stabilizaciji gospodarstva, ne izvajamo do- 
sledno v vseh sredinah in se zaradi tega tudi krepijo težnje po administrativnem 
reševanju problemov, predvsem z ukrepi in mehanizmi, ki večkrat restriktivno 
delujejo tudi na možnosti uresničevanja pobud, usmerjenih v intenzivnejši 
razvoj in racionalnejše gospodarjenje. 

Zato najodločneje podpiramo pobude in prizadevanja naše republike, da se 
v zvezni resoluciji in v okviru medrepubliškega dogovarjanja v večji meri 
upoštevajo elementi, ki bodo prispevali k stabilizaciji rasti, in da se podčrta 
odgovornost za izvajanje sprejetih dogovorov. 

Na posvetovanju smo bili soočeni tudi z razvojno koncepcijo in razvojnim 
prizadevanjem regije, z nakazano politiko izvajanja zveznega in republiškega 
družbenega plana v letu 1980. V obalni regiji dajemo velik poudarek razvoju 
tistega gospodarstva, za katerega ugotavljamo, da ima v Sloveniji komparativne 
prednosti zaradi obmorske, geografske in obmejne lege področja. 

Hkrati ugotavljamo, da se razvoj tega gospodarstva v celoti vključuje 
v prioritetne naloge družbenega plana razvoja prometnega sistema in integral- 
nega transporta, ustvarjanja neblagovnega deviznega priliva v turizmu in drugih 
storitvenih dejavnostih, proizvodnje hrane in živil z izkoriščanjem ugodnih 
klimatskih pogojev in bogastvom morja ter da veliko prispeva k uveljavljanju 
skupnih interesov, da pa je njegova akumulativna sposobnost izredno nizka 
v primerjavi z veliko kapitalno zahtevnostjo in intenzivnostjo. 

Ob tem da vlaga združeno delo v teh dejavnostih največja možna prizade- 
vanja v indentifikacijo posameznih interesov, da si na tej osnovi zagotovi 
potrebna dohodkovna povezovanja in združevanja sredstev, menimo, da morajo 
biti v republiški resoluciji ustrezno in bolj jasno opredeljeni in poudarjeni tudi 
pogoji, ki bodo tako povezovanje omogočali in pospeševali. Pri tem mislimo zlasti 
na nadaljnje izenačevanje pravic, ki izvirajo iz neblagovnega deviznega priliva, 
s tistimi, ki izvirajo iz izvoza blaga visoke stopnje predelave, pri čemer pa je 
potrebno z ustreznimi dogovori v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino zagotoviti tudi dolgoročni interes za skupna vlaga- 
nja zainteresiranega gospodarstva zaradi skupnega izkoriščanja teh pravic, ker 
sedanji več ali manj kratkoročni dogovori in pogoji v ta namen ne zadostujejo. 
Prav tako je potrebno, da se bolj celovito zajemajo in obravnavajo problemi 
in interesi, povezani z razvijanjem integralnega transporta, vključno s pomor- 
skimi prevozi, v okviru agroživilskega kompleksa pa je potrebno enakovredno 
z ostalimi prioritetnimi in zahtevnimi nalogami, v zvezi s pridobivanjem hrane, 
reševati tudi modernizacijo ulova in predelave rib ter pridobivanje soli. 

Ugotavljamo, da še vedno ni prišlo do realizacije sprejetih smernic za razvoj 
morskega ribištva v slovenskem merilu, čeprav izhajajo iz prioritetnih nalog 
agroživilskega kompleksa in bi morale biti realizirane že v sedanjem srednje- 
ročnem obdobju. V začetku tega srednjeročnega obdobja je bilo ugotovljeno, 
da je ta dejavnost potrebna temeljite sanacije, saj pomaga uravnavati sloven- 
sko prehrambeno bilanco. Ta ugotovitev je dobila tudi široko družbeno verifi- 
kacijo. Nujno je torej, da morsko ribištvo saniramo in mu omogočimo nadaljnji 
razvoj. 
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V republiški resoluciji, ne pa tudi v zvezni resoluciji, so poudarjene pri- 
prave za izgradnjo proste industrijske cone pri Sežani in uresničevanje drugih 
obveznosti iz osimskih sporazumov. 

Ker so pogoji za razvijanje gospodarske aktivnosti v sežanski coni še vedno 
nedefinirani in neprilagojeni blagovnim in brezcarinskim listom v okviru ob- 
mejne blagovne menjave, predlagamo, da bi kazalo določene postopke pri obrav- 
navanju proizvodnega in drugega sodelovanja v okviru obmejnih sporazumov 
poenostaviti in njihovo reševanje zaupati pristojnim republikam. 

Pri oblikovanju enotnega koncepta razvoja industrije osebnih vozil v Slo- 
veniji naj se vključi tudi Tomos, saj so dolgoročni pogoji in možnosti za sana- 
cijo stanja v tej delovni organizaciji in s tem tudi socialna varnost delavcev 
v veliki meri odvisni od vloge in mesta, ki ga ta delovna organizacija lahko 
zavzame v sklopu racionalnejše delitve dela celotne slovenske motorne in avto- 
mobilske industrije. 

Ugotavljamo, da v okviru nalog in ukrepov niso zajete nekatere pobude, ki 
so bile dane za dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana republike in ki 
se nanašajo na pomembne objekte kontinuitete, med katerimi so^ posebno po- 
membni Iplasovi projekti propilenske kemije in tovarna soli v Sečovljah. 

Tovarna soli sicer spada v naslednji srednjeročni plan, vendar predlagamo, 
da se s pripravami prične že v prihodnjem letu. 

Delegati smo bili seznanjeni tudi z nekaterimi pripombami in stališči Gospo- 
darske zbornice Slovenije k zvezni in republiški resoluciji. Zlasti podpiramo sta- 
lišča, da bodo prizadevanja za povečanje izvoza uspešna predvsem, če bo ustrezno 
in celovito urejeno vprašanje stimulacij in je zato potrebno, da se znotraj Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino proučijo in dogovorijo 
možnosti za dodatne stimulacije z izoblikovanjem ustreznega instrumentarija. 
Prav tako je pomembno, da se stimulacije sproti poravnajo ali pa plačila zava- 
rujejo z ustreznimi instrumenti, kajti sedanje večmesečne zamude pri poravnavi 
teh plačil povzročajo ponekod po nepotrebnem izkazovanje izgube in s tem velike 
težave prizadetim delovnim organizacijam. Za to je primer Splošna plovba. 

V republiški resoluciji nekatere usmeritve glede gibanja osebnih dohodkov 
niso dovolj jasne. Navaja se, da bodo pogoji gospodarjenja narekovali ohrani- 
tev sedanjih realnih osebnih dohodkov na delavca, po drugi strani pa naj bi 
vendarle naraščali realni osebni dohodki tistim delavcem, ki bistveno prispevajo 
k izboljšanju poslovnih rezultatov. Obe nalogi je možno uresničiti le, če bodo 
osebni dohodki delavcev, ki slabše gospodarijo, zaostajali za rastjo življenjskih 
stroškov, kar bi bilo potrebno v resoluciji izrecno omeniti. 

V republiški resoluciji je potrebno poudariti, da mora skupna poraba nara- 
ščati počasneje od rasti družbenega proizvoda. V zvezi s skupno porabo kaže 
opozoriti na nujnost, da se priliv sredstev samoupravnih interesnih skupnosti 
uskladi z dejansko porabo in da se prepreči sedanje avtomatično nastajanje pre- 
sežkov in nepotreben odliv likvidnih sredstev iz gospodarstva, kadarkoli rast 
življenjskih stroškov in osebnih dohodkov prekoračuje planirane okvire. 

V okviru nakazanih kriterijev za prioritetno obravnavanje investicij je po- 
trebno še posebej poudariti prioriteto tistim izvozno usmerjenim investicijam, ki 
omogočajo izvoz blaga visoke stopnje predelave in storitev, in tistim investicijam 
na področju kmetijstva, ki omogočajo boljšo preskrbo Slovenije na osnovi izko- 
riščanja danih naravnih in drugih pogojev. 

Se posebej je bila podčrtana potreba, da se vzporedno z resolucijami sprej- 
mejo in ponudijo združenemu delu tudi vsi spremljajoči ukrepi ekonomske poli- 
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tike, sicer združeno delo težko ocenjuje dejanske pogoje poslovanja, zlasti ker 
se večkrat dogaja, da se pozneje sprejeti ukrepi razlikujejo od pogojev, na osnovi 
katerih je združeno delo planiralo svoj razvoj. 

Večji poudarek kaže dati v resoluciji tudi tehničnim inovacijam in stimula- 
ciji inovatorjev ter potrebi, da se zaustavi naraščanje zaposlovanja na tistih 
področjih negospodarske sfere, kjer tako naraščanje ni z ničemer utemeljeno. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Anton Zaletel, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 32. okoliš, Grosuplje— 
Litija! 

Anton Zaletel: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na zasedanju delegacije, ki delegira delegate za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, je bilo ob razpravi o osnutku resolucije predlagano, da 
naj se v razpravi na zasedanju zbora predlagajo naslednje dopolnitve: 

1. V okviru kreditne politike naj bo upoštevana možnost, da imajo delovne 
organizacije ugodnejše kreditne pogoje pri uvajanju proizvodnje, ki nadomešča 
uvoz. Ta kriterij kreditne politike ni v resoluciji nikjer posebno poudarjen, zato 
menimo, da je potrebno podpirati tudi naložbe in tisto proizvodnjo, ki nado- 
mešča uvoz. 

2. Ob koncu prvega odstavka, kjer je govora o restriktivnem zaposlovanju 
administrativnih delavcev, je nujno postaviti zahtevo o ugotavljanju vzrokov 
takega zaposlovanja, ne pa, da zgolj obračunavamo s posledicami takega stanja. 
Vprašanje restriktivnega zaposlovanja je potrebno skrbno in strokovno proučiti. 

3. Na strani 7, točka 7, je med alineami, ki govorijo o kriterijih pri novih 
investicijah, potrebno ponovno izpostaviti pomen proizvodnje, ki nadomešča 
izvoz. 

4. V nadaljevanju naj bo zavzeto stališče, da je potrebno podpirati predvsem 
nadomestila v kmetijstvu, in sicer v proizvodnji, ne pa povečevati obsega kom- 
penzacij v potrošnji. 

5. Na strani 8 naj se na koncu točke 10 črta odstavek, ki določa, da bo obli- 
kovan samoupravni sistem za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 
Ta naloga naj se opredeli v planih in vseh dokumentih, ki se pripravljajo za novi 
srednjeročni načrt. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Anton Benedik, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 
Prosim! 

Anton Benedik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dne 21. novembra smo imeli v Kranju zasedanje obeh skupin delegatov, 
ki delegirata delegate v Zbor združenega dela in Zbor občin, na katerem smo 
razpravljali tudi o osnutku republiške resolucije. Sprejeli smo določena stališča, 
katera vam posredujem v pismeni obliki, glede na to, da so bila podobna mne- 
nja danes že večkrat poudarjena. 

V zvezi z današnjo razpravo pa lahko poudarim, da se delegati iz Kranja 
v celoti strinjamo z izvajanjem tovariša Ponikvarja iz Celja in ga podpiramo. 
Hvala lepa. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Tržok, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 22. okoliš, 
Črnomelj! 

Jože Tržok: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek resolucije je obravnavala tudi naša skupina delegatov, ki delegira dele- 
gate v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, in sicer na svoji seji dne 
23. novembra 1979. leta, in ga načeloma podpira. V razpravi pa sta se oblikovali 
dve pripombi, na katere želim opozoriti. V zvezi s predvideno stopnjo rasti zapo- 
slovanja v letu 1980, druga alinea 3. točke, delegati predlagamo, da se v resolu- 
ciji navede za manj razvita območja ločena višja stopnja v višini okoli 3,5 °/oi, 
za ostala območja pa naj se ustrezno zniža. Menimo, da bo takšna stopnja zapo- 
slovanja potrebna, da bi lahko uresničevali politiko skladnejšega regionalnega 
razvoja SR Slovenije. Hitrejša rast zaposlovanja je potrebna predvsem zaradi 
novih investicij v manj razvitih območjih. V občini Črnomelj smo takšno stopnjo 
rasti zaposlovanja predvidevali tudi v občinski resoluciji. 

V zvezi z varčevalnimi ukrepi pri porabi energije predlagamo, da se prvi 
odstavek točke 6.1 dopolni v tem smislu, da bodo ugodnejši pogoji pri najema- 
nju kreditov veljali tudi za nove investicije v proizvodnjo naprav, ki zmanjšu- 
jejo porabo energije. Menimo, da je potrebno varčevanje z energijo in stimula- 
tivne ukrepe obravnavati kompleksno in spodbujati tako raziskovalno dejavnost 
kot proizvodnjo naprav in tehnoloških postopkov, ki zmanjšujejo porabo ener- 
gije. Kot primer navajamo proizvodnjo kondenzatorjev za kompenzacijo jalove 
električne energije, ki jo razvija Iskra — Tovarna kondenzatorjev iz Semiča. 
Z vgraditvijo tako imenovanih cosinus-fi kondenzatorjev je po oceni strokovnja- 
kov tehnično možno s kompenzacijo prihraniti okoli 10 %> energije. Kljub temu, 
da ima del gospodarstva v Sloveniji že vgrajene tovrstne kondenzatorje, oce- 
njujemo, da je še vedno možno prihraniti okoli 5 o/o vse porabljene energije, 
kar znese v Sloveniji letno okrog 400 gigavatnih ur. Podatek je dovolj zgovoren. 
Iskra — Tovarna kondenzatorjev iz Semiča proizvede letno teh kondenzatorjev 
v vrednosti okoli 380 000 kilovatov in s tem pokriva celotno jugoslovansko 
tržišče. Le SR Srbija se delno pokriva z lastno proizvodnjo. Potrebe po tovrstnih 
kondenzatorjih naraščajo tako hitro, da obstoječe kapacitete ne zadoščajo več. 
Dobavni roki so tri mesece in se podaljšujejo. Dodatno porast povpraševanja pa 
je pričakovati v primeru, če se z zakonom določi obvezna instalacija cosinus-fi 
kondenzatorjev pri industrijskih porabnikih. Na povpraševanje vpliva tudi rast 
cene električne energije in pa okrepljena družbena zavest, da je varčevanje z 
vsemi oblikami energije nujno. Takšno stanje zahteva razširitev proizvodnje cosi- 
nus-fi kondenzatorjev za približno 100%. Menimo, da je v tej proizvodnji in v 
proizvodnji podobnih naprav za varčevanje z energijo dovolj prisoten širši 
družbeni interes, ki je lahko tudi osnova za kreditne olajšave. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič Besedo ima tovariš Janez Druzovič, 
delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 5. okoliš, Ptuj! 

Janez Druzovič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupini delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
in sicer iz 5. okoliša za kmetijsko dejavnost in 17. okoliša za področje gospodar- 
stva sta obravnavali osnutek resolucije za leto 1980. Skupini delegatov sta bili 
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seznanjeni tudi s stališči Občinske konference SZDL Ptuj in Kmetijskega kom- 
binata Ptuj. 

Skupini delegatov v načelu podpirata osnutek besedila, v podrobnejši obrav- 
navi pa sta oblikovali naslednje pripombe k problematiki usposabljanja kme- 
tijskih zemljišč. 

Resolucija uvršča kmetijstvo med prioritetne naloge, vendar pa je glede mož- 
nosti za izpeljavo nalog nedorečena in kmetijskim organizacijam ne zagotavlja 
prioritetnega razvoja. Menimo, da bi morali opredeliti kreditno politiko in poli- 
tiko subvencioniranja vsaj za izvajanje kmetijskih prostorsko-ureditvenih ope- 
racij, kajti brez zemljiške osnove ne moremo izvajati drugih nalog v kmetijstvu. 
Iz povzetka aktualizirane in dopolnjene analize izvajanja nalog in dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 1976— 
1979 z oceno uresničevanja nalog do leta 1980, je razvidno, da hidromelioracije 
in melioracije po predvidevanjih kasnijo, tako v vodnem gospodarstvu kot v 
kmetijstvu. Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu in na vasi pri 
Občinski konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Ptuj in Izvršni svet 
Skupščine občine Ptuj sta na osnovi problemov, ki se pojavljajo v naši občini, 
sprejela informacijo o izvajanju melioracij in naložb v melioracije ter o nekate- 
rih problemih, ki se v zvezi s. tem pojavljajo v ptujski občini. 

Hkrati s stališči, ki naj usmerjajo dejavnike v občini, sta sprejela tudi 
predloge sklepov, ki naj bi bili uveljavljeni v SR Sloveniji. Zato predlagamo 
k besedilu resolucije: 

1. Pridobivanje kmetijskih zemljišč z melioracijami pomeni usposabljanje 
dodatnih obdelovalnih površin za pridobivanje hrane, kar mora biti interes 
širše družbene skupnosti. 

2. Pogoje melioracij je potrebno izenačiti ne glede na sektor lastništva. 
3. Vzdrževanje melioracijskega sistema ni urejeno, zato bi kazalo ta problem 

enotno rešiti v SR Sloveniji ter opredeliti načine in vire financiranja. 
4. Investicijska vlaganja v melioracijska dela so visoka in preveč obreme- 

njujejo družbeni sektor kot tudi privatnega kmeta. Če priznavamo tako visoke 
stroške, potem je potrebno poiskati ustreznejšo strukturo financiranja ter rešitve 
za povečanje zneska nepovratnih sredstev. 

Predlagamo, da se prouči možnost povečanja višine nepovratnih sredstev ter 
da sredstva iz prispevka Zveze vodnih skupnosti postanejo nepovratna za konč- 
nega porabnika teh sredstev. 

5. Predlagamo tudi, da se sredstva iz odškodnine za spremembo namemb- 
nosti zemljišč prelivajo med kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi v SR Sloveniji. 
Prouči naj se možnost, da se tudi iz tega vira poveča nepovratni del sredstev. 

6. Predlagamo, da se za vso kmetijsko dejavnost in tudi kreditom za melio- 
racijo zniža obrestna mera od sedanjih 6 % na 3 %. 

7. Glede na investicijsko sposobnost organizacij združenega dela za kme- 
tijstvo, predvsem pa kmetijskih zadrug predlagamo, da se za melioracijo zem- 
ljišč ne ugotavlja investicijska sposobnost v postopku odobravanja kreditov ozi- 
roma se za te namene ustrezno spremenijo pogoji kreditnih sposobnosti. Kljub 
dosedanjim prizadevanjem v predloženem aktu ni navedeno, da se bo zagotav- 
ljal nepovratni del investicij v kmetijsko infrastrukturo, zato predlagamo, da se 
besedilo osnutka resolucije dopolni z naslednjim: »Ob večji družbeni skrbi za 
proizvodnjo hrane in preskrbo: mest z njo se zagotavlja vlaganje nepovratnih 
sredstev v kmetijsko infrastrukturo.« 
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Skupini delegatov sta na svojem sestanku razpravljali tudi o spremljajočih 
gradivih k osnutku resolucije in ugotovili, da ne zagotavljajo vedno stabilizacij- 
skega ravnanja. Negativne učinke imajo zlasti nekatere oblike porabe, ki so 
vnaprej opredeljene in delujejo kot avtomatizmi ne glede na dejanska gospo- 
darska gibanja. 

Skupini podpirata mnenje in predloge Republiškega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko, ki opozarja na večjo odgovornost v tem pogledu. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Božo Pančur, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 12. okoliš, Jesenice! 

Božo Pančur: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ob razpravi o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 smo še posebno pozornost posve- 
tili vprašanjem ekonomskih odnosov s tujino. 

Že letošnji devetmesečni poslovni rezultati kažejo, da je bilo gospodarstvo 
prizadeto zaradi restriktivnih ukrepov pri uvozu reprodukcijskega materiala. 
Posledice se odražajo zlasti v bazični industriji, kakor tudi v kovinski prede- 
lovalni industriji. Pomanjkanje uvoznih surovin za črno metalurgijo in polproiz- 
vodov je vplivalo na sprejete planske obveznosti, tako da so bila porušena 
planska izhodišča za leto 1979 in je bila na preizkušnji tudi naša poslovna 
morala. 

V razpravi o osnutku resolucije za leto 1980, ki je tekla v občini Jesenice, 
najbolj pa se je odražala v Železarni Jesenice, ki je največja delovna organizacija 
v občini, je bilo opozorjeno na številne dileme, predvsem pa na tista vprašanja, 
ki bodo glede na predlagane rešitve najbolj aktualha v letu 1980, še posebej, če 
analiziramo tudi naše medsebojne poslovne odnose in dohodkovno povezanost. 

Iz izkušenj ugotavljamo, da je bilo poleg objektivnih vzrokov prisotnih tudi 
precej subjektivnih, ki so vplivali na dosežene rezultate in realizacijo plana v 
preteklem obdobju. Ob tem pa želimo opozoriti na nekatera izhodišča, ki so 
zlasti pomembna za doseganje plana na področju črne metalurgije in v zvezi 
s tem tudi kovinske predelovalne industrije. 

Slovenska kovinsko predelovalna industrija, ki je usmerjena na izvoz, mora 
biti zainteresirana, da črna metalurgija ni izvoznik. Pri izvozu je potrebno vsaj 
v republiškem okviru, če to že ni mogoče v jugoslovanskem prostoru, uveljaviti 
selektivno politiko. 

Načelo selektivnosti postavlja vprašanje, kako ravnati v nadaljnjem obdobju 
z nekaterimi vejami gospodarstva, kot na primer s črno metalurgijo, ki je defi- 
citarna, saj v jugoslovanskem prostoru primanjkuje nad 1 milijon ton jekla 
za našo predelovalno industrijo. 

Postavlja se nam vprašanje, ali je pravilno, da pospešeno izvažamo, saj 
moramo za izdelavo jekla praktično vse, od rude, koksa, legur do polizdelkov in 
podobnega, torej skoraj ves reprodukcijski material uvažati, s čimer omogoča- 
mo kovinski predelovalni industriji, da lahko izvaža svoje finalne izdelke. Me- 
nimo, da je to nesmotrno, saj je bilo že danes v razpravi večkrat poudarjeno, da 
je potrebno izvažati višje oblike dela, torej izvažajmo znanje in ne osnovne 
surovine. 
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Razmerja med izvozom in uvozom se odražajo v odnosu 1 : 3,5 za reproduk- 
cijski material in za rezervne dele. Pri upoštevanju uvoza opreme pa je ta odnos 
še mnogo manj ugoden. 

Slovenske železarne imajo sicer v načrtu, da postopoma do konca leta 1985 
pokrijejo z izvozom vsaj potrebo po repromaterialu in rezervnih delih. Za uvoz 
opreme pa bi moral obstajati poseben dogovor. 

V takšni situaciji, v kakršni je črna metalurgija, menimo v Slovenskih 
železarnah, da je nujno povezovanje s partnerji, ki izvažajo jeklo, ter doseči 
samoupravni sporazum o deviznem prihodku. Obstajata dve možnosti, in sicer 
ali pospeševati izvoz na škodo domačega tržišča ali pa se sporazumevati z 
izvozniki o udeležbi pri devizah za črno metalurgijo. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima Vinko Bah, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš, Krško! 

Vinko Bah: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da so današnje razprave že zajele problematiko, na katero sem 
želel opozoriti, mi dovolite, da oddam svoj prispevek v pismeni obliki. Ob tem 
pa poudarjam, da podpiram vse dosedanje razprave. Prosil bi usklajevalno komi- 
sijo in predlagatelja, da prouči dane pripombe ter jih upošteva pri oblikovanju 
končnega sklepa. 

V zvezi s 6. točko osnutka resolucije, kjer je navedeno, da bodo organiza- 
cije na področju materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti sprejele ukrepe 
za racionalno in bolj učinkovito izrabo materialnih, naravnih, kadrovskih in 
drugih proizvodnih pogojev, menim, da naj bi se ti ukrepi sprejeli hkrati 
s plani ali pa z zaključnimi računi, kar bi vsekakor prispevalo h konkretiza- 
ciji teženj za boljše gospodarjenje. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Besedo ima tovariš Stanko Jaki, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana- 
Center! 

Stanko Jaki: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da posredujem pripombe in predloge skupine delegatov 
36. okoliša, katere je Skupščina občine Ljubljana-Center sprejela na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega 
zbora k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1980: 

1. Osnutek resolucije je v nekaterih formulacijah preobširen. Prav tako ni 
v zadostni meri opravljena razmejitev posameznih usmeritev in nalog med po- 
glavji besedila. Zato se večkrat ponavlja ena in ista problematika v različnih 
poglavjih. 

2. S predložitvijo osnutka resolucije pogrešamo predvidene spremljajoče 
dokumente iz točke 11 resolucije. Zato se nam v tej fazi postavlja vprašanje, 
v kolikšni meri bodo predvideni spremljajoči dokumenti konkretizirali usmeritve 
v resoluciji. 

3. Materialni okviri razvoja so v primerjavi z ostalimi republikami in fede- 
racijo nekoliko prenizko zastavljeni in predlagamo, da se do priprave predloga 
ponovno proučijo stopnje rasti družbenega proizvoda, produktivnosti dela in 
zunanjetrgovinske menjave v letu 1980. 
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Predlog za 5°/<> rast družbenega proizvoda v SR Sloveniji v letu 1980 izhaja 
iz dosedanje opredelitve rasti družbenega proizvoda v okviru SFR Jugoslavije, 
kjer je predvidena 5,3"/» rast. V primeru, da obe predlagani stopnji rasti ostaneta 
nespremenjeni, bi to pomenilo, da bi Slovenija za več kot Vs relativno zaostajala 
od povprečne rasti v Jugoslaviji. Še bolj izrazito je zaostajanje SR Slovenije 
pri predlaganih stopnjah materialnih okvirov razvoja. Pri planiranih stopnjah 
rasti produktivnosti dela, 2,5%, v republiki 1,6%, menimo, da je predvidena 
stopnja rasti produktivnosti dela v SR Sloveniji za leto 1980 preveč pesimistično 
postavljena. 

Konkretno predlagamo, da se predvidene stopnje rasti materialnih okvirov 
razvoja v letu 1980 nadomestijo z naslednjimi: Realna rast družbenega pro- 
izvoda 5 %; industrijska proizvodnja 5,2 %; produktivnost dela 2,4 %; uvoz 
blaga realno 3 %; sredstva za skupno porabo pod rastjo dohodka. 

4. Vprašljiva je opredelitev za stagnacijo realnih osebnih dohodkov v letu 
1980, zato predlagamo, da bi kazalo realne osebne dohodke v naslednjem letu 
predvideti vsaj z 1% realnim porastom. 

Na strani 6 pod točko 6.3 je v drugem odstavku predvideno sprejetje druž- 
benega dogovora o skupnih osnovah in merilih za razporejanje čistega dohodka 
ter oblikovanje sredstev za osebne dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov, ki 
naj bi bil sprejet in uveljavljen najkasneje do sprejetja novih srednjeročnih 
planov. 

Menimo, da je potrebno določiti konkreten rok, na primer 30. 6. 1980, ko naj 
bi v republiki sprejeli ta dogovor. 

6. Glede na to, da resolucija ugotavlja, da je potrebno zagotoviti razvoj 
prednostnih nalog, ugotavljamo, da te niso konkretno opredeljene in jih je v 
predlogu resolucije potrebno opredeliti. Kljub temu da dajemo prednost neka- 
terim nalogam, je potrebno na področju kulturnih dejavnosti zagotoviti vsaj 
enostavno reprodukcijo — primer Kulturni dom Ivana Cankarja. 

7. Zagotoviti je potrebno enakopravno in enakovredno vrednotenje dela v 
kulturi v odnosu do vrednotenja dela v gospodarskih in drugih družbenih 
dejavnostih. 

8. Razviti je potrebno bolj demokratične odnose v samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti ter poglobiti družbeno odgovornost uporabni- 
kov in izvajalcev. 

9. Na tem področju je potrebno konkretno uveljaviti načela svobodne 
menjave dela ter končno prekiniti s proračunskim financiranjem pretežne večine 
družbenih dejavnosti. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Andrej 
Kržič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš, Vele- 
nje—Mozirje! 

Andrej Kržič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na svoji seji dne 26. 11. 1979 je skupina delegatov 6. okoliša obravnavala 
osnutek resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 v letu 1980 in sprejela naslednje konkretne pripombe. 

V poglavju o skupni porabi je potrebno posebej opredeliti, da mora skupna 
poraba rasti počasneje od rasti družbenega proizvoda, s poudarkom odgovorno- 
sti samoupravnih interesnih skupnosti ter sankcij za kršitve. Sedanja praksa do- 
govarjanja za leto 1980 kaže neupoštevanje in rušenje resolucijskih določil, česar 
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nikakor ne smemo dopustiti. Prisotna je neusklajenost programov republiških 
samoupravnih interesnih skupnosti za leto 1980 z resolucijskimi usmeritvami, saj 
zahteve po solidarnosti — to je enotnem in dopolnilnem programu, presegajo 
republiško rast družbenega proizvoda. Nominalna rast družbenega proizvoda 
za leto 1980 se predvideva na višini 19 %, nekateri republiški programi pa se 
povečujejo v predlogih za 40 % in več. Nemogoče je voditi razpravo in dogovar- 
janje v združenem delu o kompleksni skupni porabi, dokler ni poraba repu- 
bliških samoupravnih interesnih skupnosti usklajena z resolucij skimi usmerit- 
vami in dokler niso na ravni republike dogovorjene potrebe republiških samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

V zvezi s skupno porabo je v resoluciji omenjena revalorizacija programov 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, ni pa tudi dovolj defi- 
nirana. Vnesti bi bilo potrebno določilo, da se revalorizacija med letom ne sme 
izvajati, saj občasne revalorizacije med letom povzročajo v združenem delu velike 
motnje, ker zahtevajo povečanje sredstev za programe, hkrati pa vnašajo med 
delavce nezaupanje. 

V resoluciji bi bilo potrebno opredeliti oziroma vsaj nakazati drugačen način 
plačevanja prispevkov združenega dela samoupravnim interesnim skupnostim in 
s tem postaviti osnovo za sistemske rešitve, ki naj bi bile uveljavljene še pred 
novim srednjeročnim obdobjem. Plačevanje prispevkov republiškim samouprav- 
nim interesnim skupnostim terja hitro rešitev oziroma zakonsko spremembo, ki 
naj bi se uporabljala že drugo leto. Programi republiških samoupravnih inte- 
resnih skupnosti naj bi se napajali po dvanajstinah, in sicer posredno prek 
občinskih samoupravnih interesnih skupnosti do dogovorjene vrednosti progra- 
mov. Morebitne potrebne spremembe programov pa bi se prenašale v naslednje 
leto. To bi pomenilo čiste račune in ne bi bilo problemov z morebitnimi presežki 
zbranih sredstev, za katere skoraj nikoli ne vemo, kam gredo. Navedeni predlog 
naj se upošteva kot naša pripomba tudi k predlogu za izdajo zakona o spre- 
membi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejav- 
nosti v letih 1975 do 1979, z osnutkom zakona. 

Opredelitev področja cen v letu 1980, ki ga obravnava resolucija v poglavju 
IX, se nam zdi pomanjkljiva iz naslednjih razlogov. Še vedno ne vemo, kdaj 
bodo sprejeti sistemski zakoni s področja cen. V resoluciji ni kriterijev, po 
katerih naj bi se republiški izvršni svet ravnal pri dogovarjanju o izvajanju 
politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980. Osnovnim nosil- 
cem gospodarjenja iz resolucijske opredelitve ni mogoče oblikovati svoje poli- 
tike cen, ki naj bi omogočila, da bo rast cen v letu 1980 nižja, kot je bila v 
letu 1979. 

Menimo, da kriterij selektivnosti v politiki cen ni zadovoljivo opredeljen, 
ker ne pove, katere dejavnosti so tiste, zaradi katerih sploh povišujemo cene. 

Zaradi navedenih razlogov se bojimo, da se bo v letu 1980 ponovila situacija 
iz letošnjega leta, da bodo po izčrpani dovoljeni kvoti povišanja cene zopet admi- 
nistrativno zamrznjene. 

V spremljajočih dokumentih k resoluciji, predvsem v osnutku energetske 
bilance SR Slovenije za leto 1980, je sicer dan poudarek energetiki, vendar 
moramo za boljše razumevanje situacije pri tem opozoriti na nekatere pereče 
probleme v zvezi z energetiko za celotni slovenski prostor, kakor tudi za velenj- 
sko področje. V zvezi z dohodkovnim položajem elektroenergetike je vsa leta 
sedanjega srednjeročnega obdobja v SR Sloveniji prisoten izpad v skupnem pri- 
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hodku. Le-ta ne pokriva niti stroškov enostavne reprodukcije. Elektrogospodar- 
stvo je do leta 1978 pridobivalo dohodek po čisto stroškovnem principu, stroški 
so se vsako leto na zaključku leta za nazaj v celoti pokrivali v okviru Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva. Za leto 1979 pa je Skupščina Interesne skupnosti 
elektrogospodarstva elektroenergetsko bilanco ovrednotila in sprejela že 
decembra 1978 in s tem dala možnost, da delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela gospodarijo s sredstvi, ki so jih na osnovi normativov dobili iz skup- 
nega prihodka z električno energijo. Zaradi ponovnega izpada v skupnem pri- 
hodku elektrogospodarstva SR Slovenije kot obračuna udeležbe posameznih 
organizacij združenega dela so v Rudarsko-električnem kombinatu Velenje kot 
največjem proizvajalcu premoga in električne energije v Sloveniji po periodič- 
nih obračunih za 9 mesecev letošnjega leta ponovno evidentirane izgube v poslo- 
vanju, in sicer pri Rudniku lignita Velenje v višini 109,6 milijona dinarjev, pri 
Termoelektrarni Šoštanj pa za 18,5 milijona dinarjev. 

Na dohodkovni položaj premogovnikov so vplivale tudi planirane cene ko- 
mercialnega premoga, ki so bile do avgusta letos v pristojnosti zveznih organov. 
Cene komercialnega premoga v Sloveniji so bile od 25 do 39 % nižje od cen 
energetskega premoga. Ker imamo v SR Sloveniji v obeh panogah v vseh letih, 
od leta 1974 dalje več desetmilijonski izpad v dohodku, je bilo potrebno kasnejše 
pokrivanje iz sredstev, zbranih iz prispevkov odjemalcev na nizki napetosti in 
iz združenih sredstev amortizacije tozdov Elektrogospodarstva Slovenije. Vsi ti 
pojavi povzročajo, da delavci niso dovolj motivirani za dobro gospodarjenje. Pri 
tem nastopa vedno bolj pereč problem rudarjenja nasploh. Zaradi težavnosti 
poklica je vedno težje pridobiti nove rudarje. Kolikor ne bomo s širšo druž- 
beno podporo v večji meri uresničevali družbenega standarda, predvsem reše- 
vali stanovanjski problem, in tudi v ostalem ustvarili boljše pogoje za ta poklic, 
bomo že v bližnji prihodnosti krepko občutili negativne posledice. 

Poseben problem, na katerega moramo opozoriti, je tudi vprašanje ugreznin, 
ki nastajajo z odkopom premoga. Ker veljavna cena premoga ne omogoča uspeš- 
nega reševanja tega perečega vprašanja, je potrebno to problematiko rešiti na 
ravni republike. Glede na navedeno so potrebni naslednji ukrepi in akcije, ki jih 
predlagamo: , 

1. Čimprej in dosledno izvesti dohodkovno gospodarjenje na področju ener- 
getike. 

2. V letu 1980 storiti vse, da se realizirajo ukrepi, ki jih je Zvezni izvršni 
svet sprejel 17. maja letos za pospeševanje domače proizvodnje energije in 
razvoj premogovnikov. 

3. Proizvodnji energetike posvetiti vso pozornost in se vsestransko in 
aktivno vključiti v odpravo težav, ki povzročajo zaostajanje razvoja te pomemb- 
ne veje gospodarstva v Sloveniji, predvsem pa v slovenskih premogovnikih po- 
spešiti raziskave, odpiranje novih odkopnih polj in proces modernizacije. 

4. Zagotoviti potrebne količine repromateriala predvsem iz naše železarske 
proizvodnje za potrebe strojegradnje, ki služi energetiki. 

5. S širšo družbeno akcijo in podporo delati za to, da bo postal rudarski 
poklic zanimiv; s tem v zvezi vključevati investicijske programe za razvoj rudar- 
skih kapacitet in sredstva družbenega standarda. 

6. V republiško resolucijo ali spremljajoče dokumente se mora vnesti pro- 
blematika ugrezavanja terenov v Šaleški dolini, ki je nastala zaradi odkopavanja 
premoga, in nakazati rešitve. 
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Na seji Zbora združenega dela dne 20. 7. 1979 je naša delegacija ob obrav- 
navanju analize uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976— 
1980 z oceno možnosti razvoja v letu 1980 podala več konkretnih predlogov in 
ukrepov za splošno stabilizacijo v okviru priprave resolucije za leto 1980. 
Ne da bi predloge ponavljali menimo, da jih je potrebno vključiti v resolucijo 
ali spremljajoče dokumente. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Rafko Mokorel, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica! 

Rafko Mokorel : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je na podlagi razprav ostalih delegacij ter na podlagi raz- 
prave naše delegacije sprejela k osnutku resolucije naslednja stališča: 

1. V osnutku resolucije so dokaj podrobno opredeljeni problemi, ki bodo 
v letu 1980 vplivali na družbenoekonomski razvoj naše družbenopolitične skup- 
nosti, hkrati pa so na tej osnovi nakazane naloge, ki bodo zahtevale takojšnje 
reševanje. Delegacija meni, da so izhodišča in predlogi sprejemljivi, hkrati pa 
predlaga, da bi morala biti v resoluciji odločneje poudarjena potreba po sploš- 
nem varčevanju in obnašanju vseh uporabnikov družbenih sredstev kot dobrih 
gospodarjev, kar vključuje tudi poostreno odgovornost nas vseh. Taka oprede- 
litev zahteva izvajanje racionalizacij skih in varčevalnih ukrepov na vseh pod- 
ročjih in na vseh ravneh. Danes imamo pred sabo tudi gradiva, v katerih očitno 
niso izražene tovrstne težnje, zlasti pri proračunskih institucijah, čeprav bi 
morali prav od tam dobiti poleg pobud tudi zglede. Iluzorno je pričakovati 
uspehe, če bo teža teh ukrepov ponovno le na ramenih neposrednih proizva- 
jalcev. 

2. V resoluciji so navedene nekatere naloge na določenih področjih le glo- 
balno, medtem ko so nekatere naštete precej podrobno. Menimo, da je potrebno 
podrobnosti vključiti v spremljajoče dokumente. Glede slednjih ima naša dele- 
gacija naslednje pripombe. 

V osnutku družbenega dogovora o izvajanju politike cen je predvideno, da 
se morajo cene gradbenega materiala oblikovati v odvisnosti od cen goriva, itd. 
Menimo, da bi morala taka določila veljati tudi za druge izdelke, predvsem za 
tiste, pri katerih ima strošek za energijo znaten delež v strukturi cene. 

Osnutek energetske bilance daje jasno podobo o obsegu restriktivnih ukre- 
pov, ki bodo potrebni, da bomo obrzdali preveliko energetsko porabo. Pomembni 
bodo varčevalni ukrepi in racionalizacija porabe, če se želimo izogniti redukci- 
jam in pomanjkanju. Razmere, ki se nam obetajo v letu 1980, je možno obvladati 
s kratkoročnimi ukrepi, na primer z varčevanjem. Za naslednje srednjeročno 
obdobje moramo že danes temeljito pripraviti vse, da bo dosežena racionaliza- 
cija porabe do stopnje, ki jo bomo zapisali v dokumente za naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

Ob energetski problematiki je delegacija sklenila postaviti pristojnemu 
komiteju pri Izvršnem svetu vprašanje, kako se deli dohodek od prodaje naftnih 
derivatov, plina ali bencina in kolikšen del družbenega proizvoda usmerimo 
v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji za raziskave novih možnih virov energije. 
Želimo, da bi odgovor na vprašanje dobili na prvi ali na naslednji seji zbora 
ali pa naj se da odgovor pismeno neposredno delegaciji. 
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Pri pregledu pomembnejših nalog in ukrepov, ki jih nameravajo izvajati 
udeleženci družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, 
je naša delegacija namenila posebno pozornost naslednjim vprašanjem: 

Kljub sprejetim obveznostim in zastavljenemu delu pri objektih prometne 
infrastrukture je pri tako podrobnem naštevanju izpadlo nekaj takih, ki se v 
območju naše občine že gradijo, kot na primer mednarodni mejni prehod 
Vrtojba. Zapisani so objekti, kot je cesta Kambreško—Ravne, katere del poteka 
po novi trasi in je že zgrajen, financirala ga je Republika Italija, ostali del pa 
za gostoto prometa popolnoma zadostuje. 

Poleg ceste Solkan—Brda je potrebno pripisati še križišče v Solkanu. Pose- 
bej je potrebno zapisati križišče v Rožni dolini pri Novi Gorici in novo cesto 
Vrtojba—Selo, ki je ključni objekt za razrešitev prometnega problema v Rožni 
dolini pred mejnim prehodom. Predlagatelj besedila bi moral tudi dosledneje 
navajati podatke o vseh objektih in ne le o nekaterih. 

Ob problemu infrastrukture bi morali končno spregovoriti o tem, ali naj bo 
v dolgoročnih planih predvidena tudi izgradnja vodne poti Jadran—Soča—Sava, 
že zaradi tega, ker je predvidena v osimskih sporazumih, pa tudi zato, ker je za 
take objekte potrebno rezervirati velike zemljiške površine, ki bi jih sicer lahko 
namenili za druge potrebe. 

V zvezi s prometno izolacijo severnoprimorske regije, ki ob nenehnem slab- 
šanju stanja prometnih cest postaja vse bolj stvarnost, predlagamo, da se pred- 
vidi že v nalogah za leto 1980 začetek del za usposobitev železniške proge Jese- 
nice—Nova Gorica—Sežana za osni pritisk 20 ton, sicer bo izpadla tudi ta pro- 
metna zveza, čeprav bi lahko bila ena večjih prometnih žil, po kateri bi potekal 
promet od Luke Koper čez Jesenice v severne dežele. 

V navedenih dokumentih pogrešamo tudi naloge za prihodnje leto glede 
maloobmejnega prometa in obmejnega gospodarskega sodelovanja. Menimo, da 
so to pomembne dejavnosti, ki bi dajale specifične možnosti obmejnim območ- 
jem, če bi bile primerno stimulirane in urejene. 

Želim opozoriti, da je naša delegacija že v mesecu juniju, ko smo razprav- 
ljali o analizah možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 1981—1985 s smerni- 
cami za pripravo družbenega plana, postavila zahtevo, da Izvršni svet pripravi 
analizo o milijardnih dinarskih sredstvih, ki se odlivajo prek meje, o pomenu 
tega odlivanja in možnih ukrepih za odpravo takega stanja. Prav tako je bilo 
predlagano, da se proučijo problematika in možni ukrepi za pospešitev razvoja 
mejnih in hribovskih območij. Do danes nismo zasledili, da bi o tem kdorkoli 
razpravljal v smislu naših predlogov niti ni bilo dano nobeno pojasnilo. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Razpravljal bo tovariš Milan Bajželj, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 14. okoliš, Tržič! 

Milan Bajželj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine 
Tržič je pri obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 izoblikovala naslednja stališča 
in pripombe: 

1. Zaposlovanje. V osnutku resolucije je predvidena dvainpolodstotna rast 
zaposlenosti, kar se nam zdi veliko. Predvsem pa ni jasno, kolikšen del predstav- 
ljajo zaposlitve na novih in koliko na izpraznjenih delovnih mestih. Rast zapo- 
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slenosti bi morala biti opredeljena tako, da bi bila ločeno prikazana za gospo- 
darstvo in za negospodarstvo. Pretirano zaposlovanje v negospodarstvu je pro- 
blematično tudi zato, ker nismo sposobni dvigniti produktivnosti združenega 
dela. Tega pa ni mogoče storiti zaradi težav pri nabavi opreme, da bi na ta način 
večali akumulativnost gospodarstva. Zato bi morali paziti predvsem na to, da se 
ne bo v okviru dva in polodstotne rasti zaposlenosti še nadalje slabšala struktura 
v korist zaposlenosti v negospodarstvu. 

2. Obremenitve gospodarstva. Zelo veliko govorimo o zmanjšanju obreme- 
nitve gospodarstva in o povečanju akumulativne sposobnosti. Iz resolucije pa 
ni mogoče ugotoviti neposrednega zmanjšanja teh obremenitev. Zvezni in repu- 
bliški proračun predvidevata celo visoko povečanje. 

Splošno porabo bi morali v vseh družbenopolitičnih skupnostih uskladiti z 
izhodišči resolucije. 

3. Obveznosti za hitrejši razvoj manj razvitih območij. V predelih, kjer pre- 
vladuje predelovalna industrija, in taka je tudi občina Tržič, je stalno prisotno 
vprašanje posojil ža nerazvita področja. Glede na to, da smo višino posojil obli- 
kovali po številu zaposlenih, je za panogo, kot je tekstilna industrija, znesek 
teh posojil zelo visok. Vprašujemo, ali bo odprava posledic poplav dodatna 
obremenitev gospodarstva, saj je škoda ogromna in je prizadete republike z last- 
nimi sredstvi ne bodo mogle odpraviti. 

4. Zunanja trgovina. Osnutek resolucije je naletel na ugoden odziv pri 
načelu, da naj z devizami razpolagajo delavci, ki jih ustvarjajo. Opozarjamo na 
nepotrebnost administrativnega omejevanja uvoza, ki postavlja dodatne ovire, 
predvsem pa ščiti neproduktivno domačo industrijo, ki povzroča, da je izvozni 
del gospodarstva manj konkurenčen. 

Osnutek resolucije sicer predvideva, da bodo z devizami razpolagati tisti, ki 
jih ustvarjajo, vendar ostaja odprto vprašanje delovanja takega načela, ker 
deficita ne bo moč čez noč rešiti, nikjer pa ni konkretnih ukrepov za učinkovito 
delovanje. 

Tudi izvozno aktivne temeljne organizacije so zaskrbljene, kako bodo lahko 
izvrševale izvozne obveznosti, če oskrba z repromateriali iz uvoza ali domačih 
dobaviteljev ne bo boljša, kot je bila v zadnjih mesecih letošnjega leta. 

Posebno skrb povzroča kontingentiranje pri uvozu opreme. Izostanek uvoza 
zadržujeta stara struktura zaposlovanja in nizka produktivnost. Izostanek uvoza 
tudi grozi, da bomo izgubili stik z razvitimi tržišči, če se ne bomo mogli prilaga- 
jati zahtevam teh trgov tudi glede opreme. 

Zato predlagamo, da naj bi Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino določila ukrepe, na podlagi katerih bi lahko del deviznih sred- 
stev, ustvarjenih z izvozom proizvodov, izkoristili za uvoz opreme, oziroma 
da bi temeljne organizacije lahko uvažale opremo, če bi povečale izvoz. V repu- 
bliški resoluciji pogrešamo konkretne ukrepe za stimulacijo izvoza. Ce bo izvoz 
v prihodnjem letu res prioritetna naloga, naj bi bila že v resoluciji opredeljena 
obveznost združenega dela in celotne skupnosti do izvoznikov. 

5. Mnenja smo, da določbe o obveznosti v zvezi z izgradnjo doma Ivana 
Cankarja ne sodijo v resolucijo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marjan 
Jurjec, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 27. okoliš, 
Ravne! 
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Marjan Jurjec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko danes razpravljamo o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980, mi 
dovolite, da vas v imenu skupine delegatov seznanim s pripombami k temu 
pomembnemu dokumentu. 

Na vseh posvetih v regiji in v občini Slovenj Gradec smo osnutek resolu- 
cije temeljito proučili. Naša skupna ocena je, da je osnutek tega dokumenta 
v večji meri, kot je bil to do sedaj, izvedbeni akt za eno leto srednjeročnega 
obdobja. Kljub ugotovitvam, da poudarjamo v resoluciji predvsem neizpolnjene 
obveznosti oziroma naloge pri izvajanju družbenega plana Slovenije za obdobje 
1976 1980, ocenjujemo, da je potrebno v resolucijo vnesti še nekatere usmeritve. 

Glede na veliko število prijavljenih razpravljalcev mi dovolite, da dam 
predloge v pismeni obliki, ker je bila večina teh predlogov v razpravi že dana. 
Dodal bi le še to, da se v celoti strinjamo s predlogi Republiškega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k osnutku resolucije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ivan- 
ka Repič, delegatka za Zbor združenega dela za področje gospodarstva, 30. 
okoliš, Kamnik! 

Ivanka Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Kamnik ugotavlja, da je poglavje o ekonomskih odnosih 
s tujino sicer obsežno, ne prinaša pa novih ukrepov, s katerimi bi lahko učin- 
koviteje spodbudili izvoz, zlasti dolgoročno. Zato se strinjamo s stališči Odbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbora za finance. 

Prav tako delegacija predlaga, da se v resoluciji točneje opredeli uvoz 
opreme kot dodatna stimulacija tistim organizacijam združenega dela, ki več 
izvažajo kot uvažajo ter tako prispevajo k zmanjševanju deficita plačilne bi- 
lance. 

Skupini predlagata, da se v osnutek resolucije, v poglavje o surovinski 
dejavnosti, vnese naslednji tekst: Proizvajalci papirja, porabniki kaolina, bodo 
skupaj z nekaterimi drugimi organizacijami združili sredstva za izvedbo po- 
trebnih raziskav za obnovo tehnologije v Rudniku kaolina Crna, s ciljem, da 
pridobivajo večje količine domače surovine in zmanjšajo odvisnost od uvoza. 

Predlog utemeljujemo z dejstvom, da je tak sporazum o združevanju 
sredstev, v višini 17 milijonov dinarjev, že pripravljen in se bo izvajal v letu 
1980. Z izvedbo tega bomo zagotovili osnovo za začetek izvajanja nalog v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Peter Janežič, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 
Prosim! 

Peter Janežič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije iz 31. okoliša, občina Domžale je ob- 
ravnavala osnutek resolucije in se načelno z njim strinja, vendar meni, da je 
opredelitev delitve osebnih dohodkov premalo definirana oziroma je prepu- 
ščena ugibanju. Zato menimo, da je določilo o realni rasti osebnih dohodkov 
neprimerno. Takšna formulacija, ko naj bi realni osebni dohodki zaostajali za 
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letošnjim, ni motivacija za delavce. Zato bi zadostovalo, če bi opredelili, da 
se realni osebni dohodki lahko povečajo v primerjavi z letošnjim letom le v 
tistih organizacijah združenega dela, kjer bi to dopuščalo povečanje produktiv- 
nosti dela. Masa izplačanih sredstev za osebne dohodke pa bi morala zaostajati 
za dohodkom in čistim dohodkom. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Spisek prijavljenih razprav- 
Ijalcev je izčrpan. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več raz- 
pravljati, potem bi postavil naslednje vprašanje. 

V razpravi je bilo danih nekaj konkretnih vprašanj, zlasti mislim na vpra- 
šanji delegatke iz Maribora in delegata iz Novega mesta. Vprašujem, ali bo 
predstavnik Izvršnega sveta odgovoril na ta vprašanja ali naj ju preoblikujemo 
v delegatski vprašanji! Prosim, besedo ima tovariš Jože Hujs, podpredsed- 
nik Izvršnega sveta! 

Jože Hujs: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Se- 
znanjen sem z navedenimi dilemami, ki predstavljajo na nek način vprašanje 
Izvršnemu svetu. Delegacija iz Nove Gorice je postavila zahtevo, da Izvršni 
svet pripravi analizo o milijardnih dinarskih sredstvih, ki se odlivajo prek 
meje, o pomenu tega odliva in o možnih ukrepih za odpravo takega stanja. 
Predlagano je bilo, da se prouči problematika in možni ukrepi za pospešitev 
razvoja obmejnih in hribovskih območij. 

Prosil bi, če se delegati iz Nove Gorice strinjajo, da bi na to vprašanje 
poskušali odgovoriti na eni od naslednjih sej. V tem trenutku ne bi znal po- 
vedati, v kakšnem stanju je ta zadeva. Na razpolago moramo imeti podatke, 
o kakšnih milijardnih zneskih dinarjev dejansko lahko govorimo pri odlivu 
čez mejo. 

Naslednje vprašanje je dala delegacija iz Maribora, in sicer je bil izražen 
dvom o tem, ali razpolagamo s konkretnimi dopolnitvami osnutka resolucije. 
Zato vprašujejo, kaj je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukrenil, da bi se 
neskladja v politiki cen odpravila ter da bi se spoštovale dogovorjene usme- 
ritve v družbenem planu, to je usmeritve, da se s politiko cen pridobljena 
akumulacija v bazični industriji nameni za razvoj njene osnovne dejavnosti. 
Lahko rečem, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ves čas, to smo tudi 
povedali v ekspozeju, vodil takšno strategijo, da naj bi se pri politiki cen v 
večji meri upoštevali tržni kriteriji, ki naj bi objektivizirali medsebojne od- 
nose v cenah. Prav tako smo mnenja, da so zamrznitev cen, ki smo jo doživeli 
v juliju, in naknadne odobritve za sprostitev cen po nekih selektivnih krite- 
rijih privedle do še večjih nesorazmerij v primarni delitvi oziroma med cenami 
posameznih izdelkov ali pa panog. Računati moramo s tem, da bomo ob spro- 
stitvi cen, ko bo zamrznitev preklicana, izvršili izravnavo cen na nekoliko 
višjem nivoju. Zaradi tega smo v ekspozeju tudi poudarili, da bo pri tem 
treba upoštevati predvsem tržne kriterije. V politiki cen ne more biti priso- 
ten samo stroškovni kriterij, to je seštevanje stroškdv in na tej osnovi odo- 
bravanje cen, ampak mora priti do izraza tržni kriterij, ki bo omogočal, da bo 
cena imela v sebi tudi elemente vpliva trga. Moram reči,j da je vprašanje ena- 
kopravnih pogojev za ustvarjanje dohodka zelo kočljivo vprašanje. Popolno- 
ma enakopravni pogoji za pridobivanje dohodka so samo ideali, ki so skoraj 
nedosegljivi. Jasno pa je, da se za tako politiko zavzemamo, ob prisotnosti 
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pluralizma interesov vseh republik in njihovega združenega dela. Zaradi tega 
ni vedno mogoče uveljaviti vseh načel, za katera se zavzemamo. 

Kar zadeva usmeritev akumulacije v bazični industriji, torej napajanja 
bazične industrije prek te primarne delitve s favoriziranimi cenami, menimo, 
da bi morali omogočiti družbi določen vpliv v primeru, ko je neka panoga 
dobila mimo tržnih kriterijev prednost v primarni delitvi, pri čemer bi mo- 
rala tudi družbi dajati račun o tem, kako je ta sredstva uporabila. Na žalost 
zaenkrat v sistemskih zakonih ni nekega posebnega instrumentarija. 

Predlagal bi, tovariš predsednik, da ne bi, če delegati menijo, da je moj 
odgovor zadovoljiv, več pismeno odgovarjali. Kolikor pa se delegati s tem 
pojasnilom ne strinjajo, zlasti zaradi pomanjkljivih podatkov, kajti vseh po- 
datkov nimam pri roki, potem bomo pač posredovali pismeni odgovor. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Francka Herga, 
delegatka 16. okoliša, Maribor! 

Francka Herga: Dovolite, da se glede na to pojasnilo javim k raz- 
pravi v imenu naše delegacije. 

Tovariš podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je v svo- 
jem izvajanju povedal to, kar že vemo oziroma kar nam je bilo že povedano. 
Zato se s takšno obrazložitvijo ne moremo zadovoljiti. Delavci v naših združe- 
nih organizacijah bodo ob koncu leta izkazali v svojih rezultatih poslovanja 
izgubo. Kaj to pomeni za delavce teh organizacij, za njih osebno in za njihovo 
razširjeno reprodukcijo, če izkažejo izgubo, tudi vemo. Odgovora na konkret- 
ne podatke oziroma vse materiale, ki so jih prizadete delovne organizacije po- 
šiljale na vse strani, ne samo v to skupščino, ni. Kaj storiti, da se stvari kon- 
kretno rešijo? Odgovora na to delavci v teh organizacijah niso prejeli. Ker 
obstajajo obsežni materiali o problemu odobravanja cen s strani Zveznega za- 
voda za cene — nekaterim organizacijam se odobravajo cene v takšnem pro- 
centu, drugim v drugačnem — predlagam, da delegacija v Zveznem zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije sproži to problematiko. Predla- 
gam pa tudi, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije glede navedene pro- 
blematike v stikih z Zveznim izvršnim svetom. Menimo namreč, kot je bilo v 
razpravi povedano, da to že meji na ustavni spor, saj lahko delavcem s takš- 
nim načinom odobravanja cen onemogočijo normalno ustvarjanje dohodka. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ce sem dobro razumel raz- 
pravo, delegati 16. okoliša vztrajajo, da se da drugačen odgovor na zastavlje- 
no vprašanje. Poleg tega predlagajo, da naj bi ta problem postavila tudi naša 
delegacija v Zboru republik in pokrajin in da naj Republiški izvršni svet kon- 
taktira glede teh vprašanj z Zveznim izvršnim svetom. 

Ponovno želi besedo Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta! 

Jože Huj s : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Moram reči, da 
se s tem, kar je povedala tovarišica delegatka iz Maribora, strinjam. To je ne- 
kaj, kar je težko razložiti delavcu. Sem pa zadnji, ki bi ta poskus naredil. 
V konkretnem primeru gre za TAM, če se ne motim. V tem primeru smo že 
večkrat urgirali. Vpliv Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na odločitve 
Zveznega zavoda za cene ni vedno možen in sprejemljiv. Zaradi tega tudi na- 
še intervencije niso bile vedno uspešne. V SR Sloveniji imamo še nekaj takih 
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primerov, kjer tudi ne napredujemo. Menim, da je združeno delo upravičeno, 
da zahteva odgovor, kakršen koli bi že bil, lahko je tudi negativen, mora pa 
biti utemeljeno, zakaj je negativen. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da je problem še vedno odprt. 
Predlagam delegatom iz Maribora, da skupaj z našimi strokovnimi služ- 

bami zapišejo konkretno vprašanje, ki naj bo dano tudi v Zvezni skupščini. 
Pozivam delegata iz Nove Gorice, da se izreče glede predloga. Ali spreje- 

meta predlog podpredsednika Jožeta Hujša? (Da.) Hvala lepa. 
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, zaključujem razpravo in 

prekinjam to točko dnevnega reda. Nadaljevali jo bomo, ko bo skupina dele- 
gatov proučila razpravo in poročala zboru. Pozivam skupino delegatov, da se 
sestane, vendar šele po razpravi o delovni zasnovi predloga zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije, 
da bo lahko tudi o tem poročala zboru. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolu- 
cije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1980. 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavi- 
je za obdobje 1976—1980 v letu 1980 je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFR Jugoslavije j*e za svojega predstavnika k tej, 4., 5., 12., 13., 14., 15., 
16. in 18. točki določila tovariša Mirka Zlendra. 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1980 je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Poleg 
spremljajočih aktov, ki jih obravnavamo skupaj z osnutkom resolucije pri na- 
slednjih točkah dnevnega reda, ste prejeli še mnenje in predloge Republiš- 
kega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, ki so bila objavlje- 
na v prilogi X Poročevalca, ter mnenje in pripombe Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Danes ste prejeli pobude in predloge Sveta za družbenoekonomske odnose 
in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze Slovenije. 

Prav tako ste danes prejeli na klop predlog za spremembo in dopolnitev 
osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1980, ki ga je poslal Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, s predlogom, da ta predlog obravnavamo hkrati 
z osnutkom resolucije. 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Odbor za agrarno politiko in Odbor za finance, ki 
so dali skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala 
poročilo. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik 
delegacije besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Mirko Zlender! 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Bom zelo kratek. Poizkušal bom izpostaviti samo nekatere probleme, s kateri- 
mi se je srečala delegacija, skupaj z organi, ki so obravnavali osnutek reso- 
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lucije, in opredeliti tista vprašanja, ki jih je potrebno zastopati v postopku 
usklajevanja v Zboru republik in pokrajin. 

Poleg teh organov so razpravljali o resoluciji tudi na regijskem nivoju. 
Regijske posvete je organizirala Republiška konferenca Socialistične zveze, 
skupaj z Izvršnim svetom. Z mnenji, ki so bili sprejeti na teh regijskih posve- 
tih, in s stališči in predlogi, ki so bili sprejeti v odborih te skupščine, v druž- 
benih svetih oziroma v Izvršnem svetu, smo v delegaciji seznanjeni. Zato že- 
limo poudariti nekatere probleme, ki naj bi doblili mesto v sklepnem doku- 
mentu kot kažipot, v kateri smeri naj se dogovarja delegacija naše skupšči- 
ne v Zboru republik in pokrajin. 

Ne bom razlagal resolucije, pač pa želim seznaniti zbor z nekaterimi dej- 
stvi, ki so izstopala v dosedanji razpravi. 

Brez dvoma je v predloženi resoluciji — ta ocena je bila enotna več ali 
manj v vseh organih — zaznavna neka tendenca, ki bi jo lahko imenovali ten- 
denca umirjanja rasti proizvodnje oziroma stabilizacijska komponenta. Menim, 
da je treba to oceno pri nadaljnjem usklajevanju izpostaviti, hkrati z zahtevo^ 
da se ob generalni oceni resolucije stabilizacije ne bo dalo doseči, če resolu- 
cije ne bodo spremljali operativni dokumenti, razni odloki in zakonski pred- 
pisi, ki bodo s svojimi parametri določili smer, ki bo pripeljala k taki po- 
litiki, ki je načrtovana v zvezni resoluciji. Zato dajemo tudi pripombo, da bi 
bilo primerno skupno z resolucijo obravnavati tudi paket izvršilnih predpisov. 
Tako bi bila resolucija bolj prepričljiva, združeno delo pa bi vedelo, v kakš- 
nih pogojih bo gospodarilo v letu 1980. Želel bi, da bi bila ta zahteva prisotna 
pri stališčih, ki jih bo sprejel vaš zbor. 

Poseben poudarek v letošnji resoluciji je dan, to je bilo poudarjeno tudi v 
dosedanji razpravi in v ekspozeju predstavnika Izvršnega sveta, vprašanju 
ekonomskih odnosov s tujino. Menim, da glede usmeritve, politike v zvezni 
resoluciji ni pripomb. Tekstualni del tega gradiva je popolnoma usklajen z za- 
črtano politiko Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugo- 
slavije in Predsedstva SFR Jugoslavije. 

Vendar je le treba imeti pred očmi, kadar govorimo o politiki ekonom- 
skih odnosov s tujino za leto 1980, da začenjamo leto 1980 praktično z nepri- 
merno večjim deficitom, kot smo ga načrtovali za leto 1979. Znani so vam 
podatki iz gibanj ekonomskih odnosov s tujino. Pričakovati je, da bo deficit 
namesto ene milijarde in 200 milijonov dinarjev najmanj dve milijardi 650 
milijonov dinarjev oziroma več in da je dejansko to hipoteka, ki jo prenašamo 
deloma v leto 1980. Opazno je še nadaljnje dolgoročno zmanjševanje jugoslo- 
vanskega gospodarstva v obsegu svetovne trgovine. Ta trend je bil tudi v le- 
tošnjem letu prisoten in menim, da se bomo s takšnim trendom soočali tudi v 
letu 1980. Na vsak način mora biti prisotno spoznanje, da je dinamika ekonom- 
skega razvoja v Jugoslaviji odvisna od dolgoročne usmeritve v izvoz. Jugoslo- 
vansko tržišče je najbrž premajhno za obstoječe proizvodne kapacitete. Zato 
moramo imeti, če si želimo zagotavljati ustrezno dinamiko gospodarske rasti, 
tudi dolgoročno izvozno usmeritev za celotno jugoslovansko gospodarstvo. 

Menim, da je potrebno takšno usmeritev podpreti s konkretnimi ukrepi, 
od plačilne bilance Jugoslavije do plačilnobilančnih pozicij republik in pokra- 
jin, kakor tudi s kreditno politiko oziroma z devizno politiko in vsemi drugi- 
mi dokumenti, ki bodo spremljali zvezno resolucijo. Več uvoznih pravic je 
potrebno zagotoviti tistim, ki ustvarjajo več deviz z izvozom. Voditi bi morali 
aktivnejšo politiko realnega tečaja dinarja, to se pravi, da bi z notranjo poli- 
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tiko tečaja dinarja zagotovili dolgoročnejšo in večjo konkurenčnost jugoslo- 
vanskega gospodarstva na zunanjem tržišču. 

Najbrž bi bilo treba zadržati sedanji sistem stimuliranja, vendar ne v 
smislu korektiva paritete dinarja, pač pa v smislu premoščanja tistih ovir, s 
katerimi se jugoslovansko gospodarstvo srečuje na zunanjih tržiščih. Spre- 
jeti je potrebno konkretne dodatne ukrepe, kar je potrebno poudariti v stali- 
ščih tega zbora, da bo lahko delegacija bolj aktivno zastopala stališča v po- 
stopku usklajevanja. Zunanjetrgovinskim odnosom našega gospodarstva je 
potrebno podrediti celotno kreditno politiko naših poslovnih bank, zlasti Ju- 
goslovanske izvozne banke, ki naj bi kreditirala izvozne posle v večjem obsegu 
kot v letošnjem letu. 

Najbrž je potrebno celotno notranjo porabo in celotno povpraševanje na 
domačem trgu, skupno s politiko cen, podrediti temu, da bo izvoz stimulativen, 
ne pa da bo lahko vsaka gospodarska organizacija oziroma vsak gospodarski 
subjekt s cenami, ki si jih v mnogih primerih v bistvu določi sam, poizkušal 
blago prodajati na domačem tržišču. Kajti če ni spremljajočih ekonomskih sti- 
mulansov za izvoz, samo z deklaracijami oziroma političnimi stališči izvoza 
ne bomo mogli intenzivirati niti ne doseči tistega obsega, ki ga zvezna reso- 
lucija postavlja za leto 1980 kot minimum. 

O vprašanju zadolževanja je Predsedstvo zavzelo stališče, da je potrebno 
v letu 1980 voditi restriktivno politiko zadolževanja in poizkušati ohraniti za- 
dolževanje na taki višini, da ne bo prekoračevalo dogovorjenega. To bo tež- 
ko doseči, ker je v dosedanjih štirih letih planirani nivo 5-letnega srednjeroč- 
nega obdobja praktično že presežen. Kljub temu je potrebno v letu 1980 vo- 
diti restriktivno politiko zadolževanja in usmeriti precejšen del teh sredstev 
za zavarovanje likvidnosti naše države glede izplačevanja obveznosti, ki jih 
ima država do inozemskih kr editor j ev oziroma do inozemskih dolgov. Zadol- 
ževanje bi morali usmeriti tudi v tisto proizvodnjo, ki se močno aktivira na 
področju izvoza, ne pa v proizvodnjo, ki dela za domače tržišče. Kapital, ki 
ga dobimo iz zunanjih posojil, bi morali usmeriti v tiste investicije, ki se bodo 
v letu 1980 končale, tako da bi s hitrimi učinki dosegli čim večje ekonomske 
rezultate. Potrebno je storiti vse, da se bo stabilizacijska politika uresničila. 

V resoluciji je vsebovano načelo, da naj skupna poraba oziroma proračun- 
ska potrošnja raste počasneje od družbenega proizvoda. Predlog zveznega pro- 
računa pa je v nasprotju s stališčem, ki je vsebovano v zvezni resoluciji o eko- 
nomski politiki za leto 1980. Naše stališče, izoblikovano v delegaciji, je, da bi de- 
jansko morali načelo resolucije upoštevati že v konkretnem aktu, to je v 
zveznem proračunu, in sicer maksimalno. To pa pomeni, da bo treba v letu 
1980 najbrž določene obveznosti proračuna prolongirati v naslednja leta in v 
letu 1980 voditi tudi v proračunu stabilizacijsko politiko. Politika pridobi de- 
jansko veljavo, če konkretno akte vključimo v načelno proklamirano politiko, 
čeprav se zavedamo, da bo precej težav v letu 1980, kajti poraba v proračunu 
se dejansko giblje po avtomatizmih, ki so bili dogovorjeni za srednjeročno 
obdobje, in še ne deluje stabilizacijsko. Zavzemati pa se moramo za to, da se 
proračunska potrošnja uskladi z načeli, ki so vsebovani v zvezni resoluciji. 

Vprašanje, ki je odprto in ki bo zahtevalo posebno obravnavo, je sanacija 
posledic potresa v Črni gori. V Jugoslaviji smo se solidarnostno dogovorih, da 
bomo posledice v Crni gori odpravili. Sanacija zahteva ogromna finančna 
sredstva. Ne izmikamo se taki solidarnostni podpori, vendar je treba celotne 
obveznosti proučiti z vidika stabilizacije, za katero smo se ogreli in katero za 
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leto 1980 vsi proklamiramo. S teh vidikov moramo obravnavati zmogljivosti 
jugoslovanskega gospodarstva: Kaj lahko naše gospodarstvo oziroma družba 
nudi za sanacijo potresa v določenem času. Naše stališče je, da bi bilo potreb- 
no dati prioriteto pri sanaciji Crne gore tistemu delu, ki zadeva odpravljanje 
stanovanjske stiske in dvig življenjskega standarda za prebivalce v Črni gori 
ter obnovo gospodarskih objektov. Najbrž bi kazalo vsaj načeti vprašanje, gle- 
de na ekonomske težave, v katerih smo se znašli, o restavraciji ali obnovi kul- 
turnih spomenikov v daljšem obdobju, ne pa samo v petletnem obdobju, kot 
je to predlagano v predlogu zakona. 

Prosil bi, da bi stališča, katera smo oblikovali v delegaciji, upoštevajoč 
stališča Izvršnega sveta in vaših odborov, poskušali zajeti v ustreznem doku- 
mentu in dati pooblastilo delegaciji, da poskuša s takšno strategijo uskladiti 
dokumente, ki so vezani na resolucijo za leto 1980. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Be- 
sedo ima tovariši Ivo Klobčar, delegat za Zbor združenega dela, s področja go- 
spodarstva, 6. okoliš, Velenje-Mozirje! 

Ivo Klobčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina je obravnavala zvezno resolucijo in oblikovala naslednje pri- 
pombe : 

Del pripomb, ki zadevajo izvoz, bom izpustil, ker so bile danes že večkrat 
izrečene. 

V 16. točki zvezne resolucije je posebej nakazana politika zveznega pro- 
računa, kakor da to ne bi bil sestavni del splošne porabe. Razen v delu o novih 
obveznostih je formulacija te točke nejasna in posplošena. Toda predlagati v 
sedanjem gospodarskem položaju nove obveznosti, ki presegajo možnosti go- 
spodarstva, pomeni ne razumeti sedanjega težkega položaja in vnaprej negirati 
resolucijo. Zato se tudi ne strinjam z mnenjem tovariša Mirka Zlendra. Po- 
glejte točko 16 in boste videli, da je nejasna in da je pri tej točki mogoče vse. 
Navaja namreč delež proračuna v narodnem dohodku in načelo odnosa med 
rastjo družbenega proizvoda in splošne porabe. Zato predlagamo, da se točka 
16 črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Sredstva za splošno porabo in 
v okviru teh tudi proračunska sredstva federacije bodo v letu 1980 rasla po 
nižji stopnji od rasti družbenega proizvoda. Zato se bo proračunska poraba z 
racionalizacijo dela in z varčevalnimi ukrepi prilagodila dohodkom iz obsto- 
ječih davčnih virov tako, da se v nobenem primeru ne bodo povečevale obre- 
menitve. Kolikor obstoječi viri ne bodo zadoščali, se sproti izvršujejo rebalansi 
proračunske porabe, z ustreznimi popravki obstoječih predpisov in zakonov, 
ki obremenjujejo splošno porabo. V proračunu federacije pa bo določeno, ka- 
teri del obveznosti iz prejšnjih let je mogoče realno izvršiti v letu 1980, kateri 
del pa bo prenesen v naslednje leto.« 

V točki 21. zvezne resolucije, kjer je opredeljeno spodbujanje hitrejšega 
razvoja manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo, je pre- 
malo poudarjena pomoč v obliki direktnega sodelovanja gospodarskih organi- 
zacij z razvitih področij. Glede na dosedanjo prakso bi se že morali dokopati 
do spoznanja, da je lahko takšna pomoč najbolj učinkovita zaradi pomanjka- 
nja izkušenj kadrov, tehnologije in splošnih izkušenj na nerazvitih področjih, 
predvsem v SAP Kosovo. Zato je potrebno sistemsko spremeniti način zbi- 

14« 
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ranja in plačevanja sredstev za nerazvita področja. Sredstva za razvoj neraz- 
vitih področij naj bi se ne nakazovala direktno, temveč prek zbirnih republiš- 
kih fondov tistim gospodarskim organizacijam, ki so pripravljene in usposob- 
ljene za direkten nastop na nerazvitih področjih, s kompleksnimi izgradnjami 
tovarn in drugih objektov ter ob vnaprej sprejetih programih. Hvala lepa. 

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

Tudi to točko dnevnega reda prekinjam. Nadaljevali jo bomo, ko bo sku- 
pina delegatov po končani razpravi o 6. točki dnevnega reda pripravila pred- 
log sklepa k osnutku zvezne resolucije. Menim, da lahko predlagam predstav- 
niku delegacije v Zboru republik in pokrajin, da sodeluje pri oblikovanju 
predloga sklepa. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1980. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojo predstavnico k tej, 8., 9., 
10., 11., 12., 13. in 16. točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, 
podpredsednico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Z dopisom z dne 21. 11. 1979 ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj- 
no-pravna komisija. Oba sta dala poročili. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnica Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih 
temeljev kreditne politike v letu 1980. 

2. K osnutku odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike in o skupnih temeljih kreditne politike v letu 1980 daje zbor pripombe, 
navedene v poročilu Odbora za finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da po 
opravljenem usklajevanju v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin v 
imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu odloka. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev? (Ne.) 
Ce ne predlaga nihče, prosim, da o tem sklepu glasujemo. Kdor je za, naj 

glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdr- 
žal? (1 delegat). 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980. 
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Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Izvršni svet Skupščine Sli 
Slovenije je k tej, 15. in 16. točki dnevnega reda določil za svojega predstav 
nika tovariša Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega 
komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta dala poročili. Na klop ste prejeli stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne zeli.) Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora m Ko- 
misije še ustno dopolniti poročili? Besedo ima tovarišica Francka Herga, po- 
ročevalka Odbora za finance! 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Odbor za finance je obravnaval osnutek odloka o skupni devizni politiki 
Jugoslavije za leto 1980 in poslal vsem delegatom poročilo s predlaganimi 
sklepi. Na osnovi obširne razprave oziroma na osnovi problemov, ki so bili 
obravnavani v Odboru, ter na osnovi poročila Izvršnega sveta, ki smo ga da- 
nes prejeli, in prav tako na osnovi tega, da še vedno nimamo projekcije pla- 
čilne in devizne bilance, predlagamo zboru, da sprejme dodatne oziroma spre- 
menjene sklepe. In sicer, da Odbor soglaša, da se skupna devizna politika 
Jugoslavije za leto 1980 uredi z odlokom, ter da se k osnutku odloka dajejo 
pripombe, ki jih navaja Odbor v poročilu z dne 19. 11. 1979 ter Izvršni svet 
v svojem mnenju. Dane pripombe naj služijo delegaciji kot osnova za obli- 
kovanje predloga odloka. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFR Jugoslavije pa naj o poteku usklajevanja poroča zboru na naslednji 
seji, to je 19. decembra 1979. Nato bo zbor odločil o soglasju k predlogu od- 
loka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980. Sprememba predlaga- 
nega sklepa je v tem, da danes ne damo soglasja. Zato naj delegacija v Zboru 
republik in pokrajin vse pripombe, dane med usklajevanjem, poizkuša uvelja- 
viti v predlogu odloka, dokončno pa bomo sprejemali odlok na naslednji seji. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o pred- 
laganem sklepu? (Ne.) 

Ce ne želi nihče, predlagam, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na delovno zasnovo 
predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu So- 
cialistične republike Slovenije. 

Delovno zasnovo predloga zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Delovna zasnova predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o 

družbenem planu SR Slovenije je bila Skupaj s stališči in sklepi Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi osnutka tega zakona objavljena v prilogi XI Po- 
ročevalca, 
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Delovno zasnovo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Odbor za družbenoekonomske odnose, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora ob- 
čin, ki sta prav tako dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je dala poročilo. 

Na podlagi vseh dosedanjih razprav v delovnih telesih, zborih in v Skup- 
ščini je skupina delegatov v sestavi, ki sem jo navedel pri 2. točki dnevnega 
reda, skupaj s skupino delegatov Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
pripravila predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel po končani razpravi. Ta 
predlog ste prejeli na klop. 

Skupina delegatov je spremljala razpravo, jo proučila in bo predlagala 
zboru morebitne spremembe ali dopolnitve predloga sklepa, ki ga imamo na 
klopi. 

Zeli predstavnik skupine delegatov, ki je pripravila predlog sklepa, dati še 
ustno obrazložitev? (Da.) 

Besedo ima tovariš Anton Jelenko! 

Anton Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi obravnave v delovnih telesih in na podlagi do sedaj opravljenih 
razprav v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih 
organizacijah, zlasti v sindikatu, je medzborovska skupina pripravila predlog 
sklepa. Gre za naslednje osnovne rešitve: 

1. iV predlogu zakona je potrebno opredeliti, ali so smernice in elementi 
poseben planski akt, ki se usklajuje pred sprejemanjem temeljev plana temelj- 
nih organizacij, ali pa so le del temeljev plana temeljnih organizacij. 

2. Dogovori o temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti vsebujejo klju- 
čne naloge, ki izhajajo iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov nosil- 
cev razvojnih nalog glede na skupne razvojne usmeritve, opredeljenih že v 
smernicah družbenopolitičnih skupnosti. 

3. Prostorski vidik mora biti sestavni del vseh planskih aktov vseh ude- 
ležencev planiranja in torej niso potrebni posebni plani, temveč le programi in 
projekti kot izvedbeni planski akti ali kot strokovna podlaga za planiranje. 

Glede na planiranje v delovnih skupnostih je treba postopke poenostaviti 
in predvsem ločiti planiranje v delovnih skupnostih, asociacijah združenega 
dela od planiranja v delovnih skupnostih samoupravnih interesnih skupnosti 
in organih družbenopolitičnih skupnosti, ko gre le za programiranje. Skupno 
tem skupnostim je dejstvo, da so izvajalci nalog, za katere so bile ustanovljene. 

Planiranje v krajevnih skupnostih je treba čimbolj poenostaviti, tako z 
vidika referendumskega odločanja kot z vidika razvejanih oblik delegatske- 
ga usklajevanja in odločanja, na primer v skupščinah samoupravnih interes- 
nih skupnosti ali v samoupravnih organih. Posebej je tudi poudarjeno, da naj 
bi ta zakon glede na sporazumevanje o temeljih planov v bistvu vseboval 
tudi temeljna načela za financiranje skupnih potreb krajevnih skupnosti. 

Financiranje naj bo urejeno s samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov subjektov planiranja, ki delujejo v krajevni skupnosti in se za njihovo 
dejavnost tudi združujejo sredstva. 

Glede razdobij planiranja je treba opredeliti, da se v dejavnostih, v kate- 
rih so reprodukcijski cikli daljši od pet let, sprejemajo vsi planski akti 
kot za srednjeročne plane, vendar za ustrezno daljše obdobje. Dolgoročni pla- 
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ni pomenijo le dolgoročno razvojno orientacijo in torej ni potrebno sklepati 
sporazumov in dogovorov o njihovih temeljih. , 1 

Glede planiranja v bankah je potrebno bolj poudariti vlogo delegatskih 
zborov, upravljalcev v bankah v zvezi z usklajevanjem elementov članic ban- 
ke za njene planske akte. 

Posebej je tudi opredeljeno stališče glede odgovornosti za pripravo stro- 
kovnih podlag in upoštevanje enotnih kazalcev gospodarjenja po zakonu o 
združenem delu. V zvezi z enotno metodologijo se zahteva večja odgovornost 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki mora skrbeti tudi za skladnost 
podatkov z metodologijo, ki jo lahko določajo drugi subjekti planiranja, kot 
je to na primer že urejeno v nedavno sprejetih zakonih za nekatera področja 
družbenih dejavnosti. 

V zaključku predloga sklepa so posebej opredeljena tudi stališča do na- 
log na področju kadrovske politike v sistemu družbenega planiranja. 

Medzborovska skupina predlaga, da Zbor sprejme predlog sklepa, ki ga je 
predložila. Skupina bo tudi spremljala razpravo na seji Zbora in po potrebi 
predlagala spremembe in dopolnitve predloga sklepa. 

Predlagam tudi, da izvolimo skupino, ki bo do sredine decembra sprem- 
ljala obravnavo delovne zasnove v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter sproti, skupno s predlagateljem, razščiščevala odprta vprašanja v skladu 
s sklepom, ki ga bomo danes sprejeli. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo! Be- 
sedo ima tovariš Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta Zveze sin- 
dikatov Slovenije! 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Strinjam se z uvodnim poročilom, ki ga je podal tovariš Jože Novinšek, kjer 
je posebej naznačil vlogo Zveze sindikatov na področju planiranja in opredelil 
tudi naše sklepe s prve konference. 

K delovni zasnovi, ki smo jo obravnavali v naših svetih, smo ugotovili, 
da so stališča, ki smo jih posredovali vsem delegatom zborov Skupščine, ve- 
činoma upoštevana ter da bomo k delovni zasnovi poslali tudi stališča in 
konkretne pripombe. To so nekateri sveti že napravili, nekateri pa še bodo. 

V zvezi s konkretnimi predlogi k delovni zasnovi želim opozoriti predvsem 
na naslednje: 

V zasnovi predloga ni dovolj natančno opredeljena odgovornost organov 
družbenopolitičnih skupnosti za celoten postopek družbenega planiranja. V 
tem smislu predlagamo, da se dopolni 52. člen. 

Nadalje naj se v 58. členu, v točki 1, razmeji odgovornost organov druž- 
benopolitičnih skupnosti oziroma Izvršnega sveta ter Zveze sindikatov m 
Gospodarske zbornice Slovenije, kajti le-ta med njimi ni enaka. 

Nadalje naj se v 169. členu, v točki 1, razmeji odgovornost strokovnih 
služb za planiranje v samoupravnih organizacijah in skupnostih in odgovornost 
strokovnih služb oziroma organov družbenopolitičnih skupnosti. Menimo, da 
so prvi odgovorni za razvoj metodologije planiranja v samoupravni organi- 
zaciji in skupnosti, medtem ko so službe oziroma organi družbenopolitičnih 
skupnosti odgovorni za razvoj metodologije na posameznih področjih družbene 
reprodukcije. 
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v 171Iačlent>ben naČin ^ treba razmejiti tudi odgovornost, ki je opredeljena 

ohv™! 88 V nU 192, V t0Čki doda alinea> v kateri naj se opredeli 
Doeoir i m °dg0vornost Omanov družbenopolitičnih skupnosti za zagotovitev pogojev m ukrepov za uresničevanje v planskih aktih dogovorjenih ciljev in 

Menimo, da je treba v predlogu zakona določiti, da je obvezni enotni 

tfj? alce^ sestavni del obvezne enotne metodologije planiranja Ob ern predlagamo, da se postopek sprejemanja planov, ki je opredeljen v za- 
ovi predloga zakona, vključi v obvezno enotno metodologijo ki naj vsebuie 

tudi metodologijo sprejemanja planskih aktov. Hvala. J 

f]pi:r?
1Ca;!1Ca Kavčič: Besedo ima tovarišica Ivanka Repič egatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik! 

leJir^^,RLPiČ; T°^rišica Podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
zaknL n ^t 1ega °V °bClne Kamnik imata k delovni zasnovi predloga 
naslednje prf^mbe ^ Planir!mja * ° družbenem *an» SR Slovenije 

naJ 36 urta ?rianta' Primerneje je, da v 6. členu ostane vel- javna 2. točka s cimer bi se dosegel enotnejši obseg udeležencev pri planiranju 
Zarad! ponavljanja določil, navedenih v točki 4 člena 10, naj se ta točka črta 

2^ točka 22. člena'črta. pn^°m^e ozIroma P'^log sprememb 6. člena, naj se 
V 54. členu je v prvi vrstici izpadla beseda plana, katera naj se vključi 

v predlog tako, da se to besedilo glasi: sklep o pripravi plana J 

celotfčrta1taPOnaVljanja V UL " ^ ČlenU' naj 56 člena 111 in 114 v 

členfčrta. Hvala05"0 Zak°na ° Sistemu državne uPrave naj se varianta 182. 

^ Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Alfio 

KopS g3t ^ Zb°r združenega dela s področja gospodarstva, 29. okoliš, 

dPlP^Jnv „Kocjančič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina delegatov ima k zakonskemu gradivu naslednje pri- 
pombe, stalisca m predloge. Poudaril bom samo nekatere. 

nri^r!-6' ?nU|iTretji odstavek je potrebno dopolniti, in sicer, da lahko tudi p istojm občinski upravni organi samostojno ali v sodelovanju z občinskimi 
uzt,ami družbenega sistema informiranja in organizacijami izdajajo biltene 

m publikacije s podatki in dejstvi iz prvega odstavka tega člena. 

*r- a ■ 23'- ČleT;- Našteti 80 zgolJ temeljni planski akti, ki se sprejemajo kot ednjerocni akti, m to kronološko. Nujno je potrebno našteti ob koncu 29. 

avt dodatl k°t nov člen tudi ostale, posebne, pomožne, srednjeročne plan- ske akte, in to kronološko: odlok družbenopolitične skupnosti oziroma sklep 
samoupravne organizacije in skupnosti o pripravi plana, delovni program pri- 
pravljanja plana družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih organizacij in 
skupnosti; smernice za plan družbenopolitičnih skupnosti, temeljnih organi- 
zacij in krajevnih skupnosti; elementi temeljnih organizacij in krajevnih skup- 
nosti za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov in dogovorov o 
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temeljih plana. S tem bi se izognili nejasnosti v 20. členu in 49. členu glede 
srednjeročnih planskih aktov in pri oblikovanju ter sprejemanju planskih ak- 
tov v postopku družbenega planiranja. 

K 31. členu: Da bi preprečili nejasnosti in dvoumnosti o tem, katere so 
zasnove na temelju plana temeljnih organizacij, je potrebno upoštevati 
pripombe k 29. členu ter dopolniti 31. člen, v katerem naj bi se prvi odstavek 
glasil: Temelji plana temeljne organizacije so zasnovani na smernicah za plan 
temeljne organizacije in na usklajenih elementih za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana in dogovoru o temeljih plana. 

K! 32. členu: Ker niso predhodno našteti ostali, posebni, pomožni srednje- 
ročni planski akti, ni jasno mesto tega člena med členoma 31 in 33, ki smiselno 
in v zaporedju z 29. členom obravnavata temelje plana temeljnih organizacij. 
Ob upoštevanju pripomb k 29. členu in 31. členu pa 32. člen mora ostati. Smer- 
nice za plan in elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana in družbenih dogovorov oziroma dogovora o temelju plana se v smislu 
tega člena sprejemajo skupaj. Jasna in nedvoumna je vsebinska razlika med 
njimi, ni pa jasno, ali je to eden ali pa sta to dva planska akta. Ker sta ver- 
jetno to dva planska akta, ni razumljivo, zakaj bi ju morali sprejemati sku- 
paj, saj sicer lahko nastopi primer, ko en planski akt sprejmemo, drugega 
pa ne. 

K 156. členu: Ta člen ne pove ničesar. Verjetno je v njem tiskovna na- 
paka. 

K 167. do 189. členu: Ti členi določajo metodologijo planiranja. Menimo, 
da strokovne osnove za planske akte, analitska gradiva in analitično-doku- 
mentacijska gradiva planskih aktov niso dovolj jasno in natančno oprede- 
ljena. Tako ni jasna razmejitev med njimi in planskimi akti: ali predstavljajo 
samostojno strokovno analitsko plansko gradivo, ki služi kot strokovna podlaga 
za oblikovanje planskih aktov, ali pa je to neka priloga, analitska dokumenta- 
cija planskih aktov. Menimo, da bi morala biti v posebnem členu opredeljena in 
našteta tudi analitično-dokumentacijska gradiva planskih aktov, tako kot so 
našteti planski akti, in sicer: temeljna, obvezna, ostala, posebna, pomožna. 

Poleg pripomb vsebinske narave je potrebno v zakonu dosledno slediti 
izbrani terminologiji ter opraviti določene redakcijske spremembe, saj je de- 
lovna zasnova s tega vidika še pomanjkljiva. 

Iz delovne zasnove je tudi premalo eksplicitno razviden postopek uskla- 
jevanja. Značilen primer so samoupravni sporazumi o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Pe- 
ter Janežič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 31. 
okoliš, Domžale! 

Peter Janežič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov je obravnavala delovno zasnovo o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter sprejela naslednje 
pripombe oziroma dopolnitve. 

V obrazložitvi osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije, priloga Poročevalca SR Slovenije z dne 18. 5. 1979, 
je navedeno, da sta Odbor Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
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za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter Odbor Zbora ob- 
čin za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja mne- 
nja, da bi bilo potrebno v naslednjih fazah sočasno predložiti tudi zakon o 
urbanističnem planiranju, da bi bilo na ta način možno celovito presojati si- 
stem planiranja v prostoru. Odbora sta menila, da bi moral zakon o družbenem 
planiranju določiti tudi izhodišča za urbanistično in ruralno planiranje. Po- 
sebni zakoni pa bi opredeljevali metodo in tehniko urbanističnega in ruralnega 
planiranja. Menimo, da je pripomba obeh odborov utemeljena, vendar ugo- 
tavljamo, da v delovni zasnovi predloga zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije, Poročevalec z dne 13. 11. 1979, ni 
upoštevana. 

V obrazložitvi delovne zasnove je na strani 36 navedeno: Prostorski vidik 
ter vsebina prostorskih komponent sta zajeta v sistem celovitega družbenega 
planiranja ter zato posebnega zakona, ki bi urejal prostorsko planiranje, od- 
slej ne bo več. Ce je tako, menimo, da je v delovni zasnovi predloga zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije prostor- 
ski del srednjeročnih družbenih planov, kot tudi dolgoročnih, preskopo ob- 
delan. 

Nadalje pripominjamo, da urbanistični program, urbanistični načrti, za- 
zidalni načrti in urbanistični redi niso bili sprejeti na podlagi zakona o regio- 
nalnem prostorskem planu, temveč na podlagi zakona o urbanističnem pla- 
niranju. Zakon o regionalnem prostorskem planiranju, (Uradni list, št. 16- 
118/67) v četrtem členu samo določa, da morajo biti urbanistični programi, 
urbanistični načrti in drugi prostorski načrti izdelani v skladu z regionalnimi 
prostorskimi plani. Lahko ugotovimo, da regionalni prostorski plani kot višji 
urbanistični dokumenti, niso bili izdelani, zato tudi ni bilo usklajevanja z 
njimi, z urbanistično dokumentacijo, ki je v pristojnosti občin, urbanističnimi 
programi, načrti, zazidalnimi načrti in urbanističnimi redi. Izdelavo, postopek, 
obravnavanje in planiranje ter spreminjanje urbanističnega programa, urba- 
nističnega načrta, zazidalnih načrtov ter redov obravnava zakon o urbanistič- 
nem planiranju. Zato menimo, da je potrebno 211. člen delovne zasnove pred- 
loga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije dopolniti. 

Glede variant pa imamo pripombe k 5. členu, in sicer naj se varianta 
črta; pri 10. členu naj se črta četrto poglavje; pari 22. členu naj se črta drugi 
odstavek; 114. člen pa po mnenju delegatov ni potreben, ker je opredelitev že 
v 113. členu; pri 182. členu naj se sprejme varianta, kot tudi pri členu 188. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, de- 
legatka iz Idrije! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina za Zbor združenega dela naše občine ni obravnavala predloga zakona 
v podrobnostih, kjer je v praksi še več načelnih vsebinskih vprašanj. Res je, 
da je pomembno, kako si zastavimo organizacijo planiranja, vendar moramo 
tudi delegati prispevati k temu, da bodo tudi delavci v temeljnih organiza- 
cijah in v širših asociacijah posvečali planiranju pravo pozornost. 

Zato mislim, da je sicer prav, da poskušamo oblikovati zakon, ki bo na 
enostaven način omogočal sporazumevanje o planiranju. Vendar naj bo vsa 
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naša pozornost posvečena temu, da bodo temeljne organizacije in širše asocia- 
cije z vso resnostjo začele reševati vsebinske probleme gospodarjenja. 

Samo toliko. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo že želi razpravljati? Prosim! Be- 
sedo ima tovariš Miran Vidic, delegat za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 13. okoliš Radovljica! 

Miran Vidic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov v občini Radovljica ima k predlogu zakona predvsem dve 
pripombi. 

Predlagamo, da se ponovno prouči rešitev, da bi bile tiste temeljne skup- 
nosti v gospodarstvu, ki štejejo manj kot 15 delavcev, oproščene obveznosti 
oblikovanja planskih dokumentov. 

Z vidika poenostavitve postopkov predlagamo, da temelji plana in sam 
plan ne bi tvorila dveh posebnih dokumentov, ki ju je potrebno ločeno spre- 
jeti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in prekinjam tudi to točko 
dnevnega reda. Nadaljevali jo bomo, ko bo skupina delegatov končala delo. 

Prosim delegate te skupine, da se sestanejo in pripravijo poročilo. 
Prav tako predlagam vsem tistim, ki želijo sodelovati pri delu skupine, 

da se ji pridružijo. Pri tem mislim še zlasti na delegate v Zboru republik in 
pokrajin. 

Prehajamo na 7. točko devnega reda: to je na izhodišča za pri- 
pravo predloga zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1980. 

Izhodišča za pripravo predloga zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določal tovariša Jožeta Packa, 
člana Izvršnega sveta in Republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo 
uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Izhodišča za pripravo predloga zakona so bila objavljena v prilogi Po- 

ročevalca. 21. 11. 1979 ste prejeli tudi informacijo o doseženih prihodkih in 
odhodkih proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1979. 

Izhodišča za pripravo predloga zakona je obravnaval Odbor za finance, 
ki je dal poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi). Poročevalec Odbora za 
finance? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? Ce ne želi nihče razpravljati, 
potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor Združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije spre- 
jema izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu Socialistične repub- 
like Slovenije za leto 1980. 

2. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1980 pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu s stabilizacijskimi 
napori, ki so določeni v osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za dobo 1976—1980 v letu 1980. Pri pripravi predloga za- 
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kona naj upošteva predloge, dane v poročilu Odbora za finance in v ostalih 
gradivih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo? (Ne.) Ce nihče, prosim, da glasujete. 
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški da- 
vek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, z osnutkom 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, in sicer da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati ob- 
ravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu o združitvi faz? (Nihče.) Če nihče, pro- 
sim, da se o njem izrečemo. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zdru- 
žita fazi, naj prosim glasuje! <105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 de- 
legata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Socialistične republike Slo- 
venije sprejet z večino glasov. Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali 
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še 
ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Minka Barle, delegatka za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, Kranj! 

Minka Barle: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupine delegatov za zbore Skupščine SR Slovenije so na skupni seji dne 
19. novembra 1979 obravnavale osnutek zakona o določitvi stopenj, odbitnih 
postav in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v letu 1980. 

Člani skupin delegatov so sprejeli naslednja stališča: 
Mnenja smo, da je na osnovi določb veljavnega zakona o davku iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela potrebno dopolniti osnutek zakona o 
določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980 z določbo, da se med od- 
bitnimi postavkami po tretji točki 12. člena zakona o davkih iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela upošteva tudi del skupnega dohodka za 
vrnitev vrednosti združenih sredstev. 

Novi zakon, ki je bil v prvi zakonodajni fazi v Skupščini SR Slovenije 
obravnavan v juniju, že prinašia to novo rešitev. Po predlogu bo davčna os- 
nova doseženi dohodek, zmanjšan za del skupnega dohodka za vračilo združe- 
nih sredstev in del za gospodarjenje z združenimi sredstvi. 

Vprašanje pa je v tem, da bo novi zakon predvidoma začel veljati šele 
1. 1. 1981. leta. 
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V 84. členu zakona o združenem delu je določeno, da ima temeljna or- 
ganizacija, ki je združila sredstva na podlagi minulega dela, pravico — v 
okviru udeležbe pri skupnem dohodku — do vrnitve vrednosti združenih sred- 
stev in do nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi. 

Vrnitev združenih sredstev in nadomestilo za gospodarjenje z združenimi 
sredstvi pa sta odvisna od skupnega dohodka organizacije združenega dela, ki 
je uporabljala združena sredstva. 

85. člen zakona o združenem delu določa, da je v samoupravnem spo- 
razumu lahko določeno, da se združena sredstva vračajo tudi iz drugih sred- 
stev. To pomeni, da se v načelu vračajo združena sredstva iz skupnega dohodka 
in le izjemoma iz drugih virov, če je tako določeno v samoupravnem spo- 
razumu, in da gredo vrnjena združena sredstva med sredstva za delo in poslo- 
vanje organizacije združenega dela, ki jih je združila, nadomestila za gospo- 
darjenje pa v njen celotni prihodek. 

To določilo je povzel tudi zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka v 39. členu, ki pravi: »Temeljne organizacije, ki sklenejo 
samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju skupnega 
dohodka, morajo v tem sporazumu določiti maksimalno višino nadomestila 
za gospodarjenje z združenimi sredstvi kot dela udeležbe pri dohodku. Za raz- 
liko med nadomestilom in celotno udeležbo pri dohodku zmanjša temeljna 
organizacija združenega dela znesek združenih sredstev. Tudi to določilo je 
treba razumeti tako, da gre za celotni znesek vračila združenih sredstev di- 
rektno na poslovni sklad, direktno za vračilo združenih sredstev, nikakor pa 
ne prek delitve dohodka. 

Menimo, da je za taka določila v predpisih, v zakonu o združenem delu 
kot tudi v zakonu o celotnem prihodku, zakonodajalca vodila misel, da bo 
ta minimalna stimulacija spodbudila temeljne organizacije, da bodo uresni- 
čevale družbenopolitične cilje poslovanja in razvoja, to je uvajale nove do- 
hodkovne odnose na področju pridobivanja dohodka z združevanjem dela in 
sredstev. 

Se zadnji razlog: Nova določila so druge republike že vnesle v svojo 
davčno politiko. Tako imajo SR Srbija, Hrvatska, Bosna in Hercegovina, 
Avtonomna pokrajina Kosovo in druge kot osnovo za obdavčitev že izločen 
ves skupni prihodek, tako za vračilo kot za nadomestilo združenih sredstev, 
ki pripada drugim organizacijam združenega dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Jo- 
žica Grl j, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 24. oko- 
liš, Postojna. Prosim! 

Jožica G r 1 j : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina predlaga dopolnitev osnutka zakona o določitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v letu 1980. Dopolnitev oziroma predlog se nanaša na 9. člen 
navedenega zakona, ki določa vrsto olajšav. V prvi alinei je določena olajšava 
zavezancem, ki vlagajo v manj razvita področja v skladu z zakonom o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

Tej alinei naj sledi naslednji odstavek: »Davčna osnova se zmanjša 
tudi za razliko obračunanega zneska neizkoriščene olajšave v planskem obdob- 
ju 1976—1980«. 
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Iz dokumenta »Analiza dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in prob- 
lematike manj razvitih območij v SR Sloveniji«, ki je bil objavljen v Poro- 
čevalcu dne 7. 6. 1979, je razvidno, da olajšave delovnim organizacijam, ki 
vlagajo v manj razvita področja, niso bile dovolj izkoriščene. O tem je bil 
s pismom Izvršnega sveta Skupščine občine Ilirska Bistrica opozorjen Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. S pismom enake vsebine pa sta bila seznanjena 
tudi Zbor občine na 23. seji in Zbor združenega dela na 24. seji dne 23. 7. 1979. 

Tedaj je bilo pojasnjeno, da bodo olajšave, ki smo jih predlagali, upošte- 
vane v predlogu zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav, vendar 
v danes obravnavanem predlogu te zadeve niso urejene. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima tovariš Miroslav Brečko, delegat za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 38. okoliš, Ljubljana-Šiska, Prosim! 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pri obravnavi predloga za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v letu 1980 je bila naša skupina delegatov mišljenja, da je dohodek 
na pogojno nekvalificiranega delavca 5577 dinarjev absolutno premajhen. Za 
letošnje leto je bilo predvideno 20% povečanje, ker pa je 25 % inflacija že se- 
daj, konec leta, je vprašanje, koliko bo znašal uraden podatek. Menimo, da je 
ta osnova veliko premajhna. Poleg tega pa Zavod za statistiko v svojem poroči- 
lu za devet mesecev poroča, da je bruto dohodek za pogojno nekvalificiranega 
delavca v 9 mesecih leta 1979 dosegel že 5464 dinarjev. Tako je razlika do nove- 
ga zneska olajšave samo 93 dinarjev, kar bo v zadnjem trimesečju nedvomno 
preseženo. Zato menimo, da bi bilo potrebno osnovo povečati vsaj za 5 %. 
Podoben predlog je dal tudi Odbor za finance, in sicer predlaga povečanje za 
18 %. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Kdo še želi, prosim, razpravljati? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče več, potem zaključujem razpravo in zboru predlagam, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olaj- 
šav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v 
letu 1980, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu Od- 

bora financ in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 
Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? 

(Nihče.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (112 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. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 
publiških davkov in taks, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
tudi ta zakon obravnava v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga faza, tako da se 
hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu Izvršnega sveta? (Ne.) Ce nihče, potem 
se moramo o njem izreči. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi faz, 
naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za iz- 
dajo zakona in osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstav- 
nik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije 
še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu 

Odbora za finance in v ostalih gradivih. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga sklepa? (Ne.) Ce nihče, se moramo tudi o tem izreči. Kdo*- je za pred- 
lagani sklep, naj prosim glasuje! (115 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 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona, z osnutkom zakona, je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
tudi ta zakon obravnava v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, in sicer da se združita prva in druga faza, tako da se 
hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Kdor je za 
predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo 
zakona in osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona z osnutkom zakona sta ob- 
ravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Ali želita poroče- 
valca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979, z 
osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu 
Odbora za finance in v ostalih gradivih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (112 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 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za 
osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev od leta 1977 do 
1979, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona, z osnutkom zakona, je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, 
da obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije, in sicer da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati ob- 
ravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, se 
moramo v njem izreči. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim gla- 
suje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za iz- 
dajo zakona in osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona sta obravnavala Odbor za fi- 
nance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Ali želi predstav- 
nik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračuna- 
vanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih 
sredstev za leta 1977 do 1979, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu Od- 
bora za finance in ostalih gradivih. 

Predlaga kdo spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) Ce 
nihče, prosim, da o njem glasujete. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
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glasuje! (116 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 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1979. 

Osnutek zakona o spremembah zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Z dopisom z dne 21. 11. 1979 ste sprejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) 

Vprašujem tudi poročevalca Odbora in Komisije, ali želita besedo! (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov fe- 
deracije za leto 1979. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane pri- 
pombe in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, kdor je za predlagani sklep, naj glasuje! (117 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 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980. 

Osnutek zakona o spremembah zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Z dopisom z dne 21. 11. 1979 ste prejeli stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalca Odbora in Komisije, ali 
želita besedo! (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ivan Ko- 
šenina, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš, 
Celje! 

Ivan Košenina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov s področja gospodarstva, 1. okoliš, Celje, je raz- 
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pravi jala o zakonu o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za 
leto 1980 in ima tole pripombo: 

Predvidena stopnja 30,8 % porasta proračuna federacije pomeni dodatno 
obremenitev že tako nizko akumulativnega gospodarstva. S tako visoko stop- 
njo kršimo načelo, zapisano v resoluciji za leto 1980, ki pravi, da morata 
splošna in skupna poraba naraščati počasneje od dohodka. 

Tako visoka stopnja rasti proračuna federacije povzroča tudi v republikah 
in občinah težnje po povečanju proračunov prek realnih možnosti, kar pomeni, 
da bomo razdeljevali nekaj, česar nismo in ne bomo mogli ustvariti. 

Zato predlagamo, da je povečanje proračuna federacije možno le za toliko, 
za kolikor bo porasel družbeni proizvod. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Ivan Klobčar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. 
okoliš, Velenje! 

Ivan Klobčar: Ob obravnavi zveznega proračuna je naša delegacija 
zavzela naslednja stališča: 

Osnutek predloženega zakona kaže na to, da hoče še vedno prevladovati 
stara proračunska miselnost, ki se ne ozira na dejansko gospodarsko situacijo 
in stabilizacijska prizadevanja. 

V obrazložitvi k osnutku zakona so sicer podani problemi proračuna za- 
radi novih obveznosti, ki jih predlagatelj upravičuje že s sprejetimi zakoni. 

Toda če se prevzemajo nove obveznosti, bi bilo potrebno črtati ostale 
obveznosti, s spremembami ustreznih zakonov ali pa jih prenesti v naslednja 
leta. Podobno ukrepa združeno delo pri svojem poslovanju, če nima sredstev 
za izdatke. Odstopa celo od najnujnejših investicij in jih prenaša v prihodnje 
obdobje, ko bodo nastopili pogoji za njihovo realizacijo. 

V situaciji, v kakršni smo, se moramo vsi omejiti na možnosti gospodar- 
stva, in to na vseh področjih družbenega življenja, ne pa zajedati in spodko- 
pavati osnovno substanco gospodarstva. Zavedati se moramo posledic, ki bi 
jih imelo sprejetje pretiranih zahtev proračuna. S kakšno resnostjo naj reali- 
ziramo resolucijo in stabilizacijske ukrepe, če se pokaže, da je zvezni proračun 
njihov razbijalec! 

Glede na navedeno menimo, da se ne sme dati soglasje k osnutku zakona 
o zveznem proračunu, če se ne uskladi s predvideno rastjo družbenega pro- 
izvoda. 

Predlagamo tudi, da slovensko delegacijo zadolžimo, da v Zvezni skup- 
ščini odločno vztraja pri stališču, da se zvezni proračun ne sme povečati iznad 
predvidene rasti družbenega proizvoda. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, vprašujem predstavnika delegacije, če želi besedo! (Ne želi.) To 

pomeni, da ta razprava obvezuje delegacijo. 
Se kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 

razpravo. 
Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o skupnem obsegu proračunskih dohodkov federacije za leto 1980. 
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2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in pripombe, navedene v stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane pri- 
pombe in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Ali je predlog sklepa ustrezno oblikovan? (Glasovi iz klopi: Pogojno!) 
Iz zapisniških razlogov, če sem dobro slišal, bo v zapisniku zapisano: De- 

legacija Slovenije predlaga, da se da soglasje pogojno. To pomeni, da lahko 
da delegacija soglasje le, če se bodo ta stališča spoštovala, enostavno, če se bo 
spoštovala resolucija. 

Ze prej sem prosil, da bi razpravljal predstavnik delegacije. Besedo ima 
tovariš Mirko Zlender! 

Mirko Zlender : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Imam 
eno samo pripombo. Mislim, da pogojnega sklepa Skupščina ne more sprejeti. 

Ze v uvodni besedi sem povedal, da bo delegacija poskušala proračunsko 
potrošnjo kljub vsem problemom uskladiti z načeli, zapisanimi v resoluciji. 

Opozoril sem na pereče probleme v sistemu financiranja v tem srednje- 
ročnem obdobju. Obveznosti so bile sprejete ob soglasju vseh skupščin! Gre 
za avtomatizem napajanja največjih potrošnikov iz nacionalnega dohodka ozi- 
roma iz družbenega produkta, zato je težko sprejeti stališče o pogojnem spre- 
jetju proračuna, čeprav se vsi zavedamo, da bi bilo potrebno zmanjšati pro- 
računsko potrošnjo. Možni sta samo dve rešitvi. Ali se soglasje da ali pa se 
ne da. 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagal bi drugo rešitev! Vaša dele- 
gacija se srečuje z realnostjo, kakršna je pač v Zvezni skupščini. Predlagam 
sklep, s katerim bi zadolžili delegacijo, da sama presodi, ali je glede na izid 
usklajevanja potrebno, da vrne pooblastilo ali ne. Zelo jasno razumem predlog 
o pogojnem dajanju soglasja: če bo realizirano stališče delegatov, se da so- 
glasja, sicer pa ne. Samo glede na to, kar je sedaj povedal tovariš Mirko 
Zlender, je vprašanje, ali smo upravičeni tako togo postaviti zahtevo. 

Tovariš Rok Pavšič ima besedo! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Mi- 
slim, da lahko tudi pri tem zakonskem osnutku sprejmemo analogen zaklju- 
ček, kot smo ga pri osnutku o resoluciji, oziroma da se o končanem usklaje- 
vanju informira Skupščina SR Slovenije oziroma naš zbor in bi potem ponovno 
razpravljali o soglasju k predlogu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: K besedi se je prijavila tovarišica Milica 
Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi s predlogom, 
ki ga je dal predstavnik delegacije iz Velenja k osnutku zakona o obsegu pro- 
računskih odhodkov federacije za leto 1980, da naj bi bili odhodki togo odvisni 
od rasti družbenega proizvoda, naj povem naslednje: 

15* 
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Dovolj dobro vam je znano, kako se oblikuje obseg odhodkov proračuna 
federacije. O tem smo v tem zboru doslej govorili že nekajkrat. Dejstvo je 
namreč, da je obseg odhodkov proračuna federacije zbirka pravic, ki se iz- 
računava avtomatično, potem ko tudi s soglasjem republiških skupščin Zvezna 
skupščina sprejme odločitve na posameznih področjih proračunske potrošnje 
federacije, te pa imajo za posledico odhodke proračuna federacije. 

Tako je bila v Skupščini sprejeta ureditev o sredstvih za Jugoslovansko 
ljudsko armado, iri sicer v razmerju z doseženim nominalnim narodnim do- 
hodkom. • ■ h f 

Tako je Skupščina SFRJ z našim soglasjem v tej skupščini uredila do- 
polnilna sredstva za razvoj družbenih in drugih služb v nezadostno razvitih 
republikah in v pokrajini Kosovo, ki se izračunajo v določenem odstotku od 
nominalnega družbenega proizvoda, ki je bil ustvarjen v določenem letu. 

Prav tako je Zvezna skupščina uredila invalidsko in borčevsko zaščito, ki 
se pokriva iz proračuna federacije. Urejena je bila z zakonom tako, da se 
mora višina teh sredstev v proračunu federacije zagotoviti skladno z gibanji 
v osebnih dohodkih. 

Podobno je v proračunu federacije urejena še vrsta drugih pravic, vključno 
z negospodarskimi investicijami, ki se financirajo iz proračuna federacije. 
Vsaka se sprejme s soglasjem naše skupščine oziroma dobi vsaka taka negospo- 
darska, investicija pravico do proračunskih sredstev na podlagi posebnega 
zakona. 

Iz zagate, ki nastaja ob proračunu federacije vsako leto, smo se doslej že 
nekaj naučili, in sicer to, da ob sprejemanju posamičnih ureditev glede pravic 
porabnikov proračuna federacije vsi skupaj nismo dovolj pozorni in kritični, 
pri čemer mislim vas, ki o tem sklepate, kakor tudi nas, ki dajemo predloge. 
Skratka vsi skupaj ne vodimo dovolj računa o tem, da se vsa sredstva, odo- 
brena za izvajanje posameznih pravic porabnikov proračuna federacije, ob 
sprejemanju seštejejo. Seštevka se ustrašimo šele tedaj, ko je treba zagotoviti 
sredstva. 

Vendar niti to ni ključni problem, ključni problem je povsem nekaj dru- 
gega. Ključni problem je v tem, da se od prvega leta tega srednjeročnega raz- 
dobja, odkar se na ta način izračunava in opredeljuje obseg proračuna fede- 
racije, torej od prvega leta.naprej srečujemo z računskimi motnjami, ki na- 
stajajo zaradi naslednjega problema: 

Obseg sredstev za nek določen namen je po sedanji ureditvi odvisen od 
gibanj v kazalcih, ki jih določa resolucija. Za največji del sredstev proračuna 
sta to planirani družbeni proizvod in narodni dohodek. 

Tudi za prihodnje leto je to tako. Ge se na primer 1,97 *% družbenega 
proizvoda namenja za dopolnilna sredstva manj razvitim republikam in po- 
krajini Kosovo, se ta delež 1,97 % izračuna od planiranega družbenega proiz- 
voda za prihodnje leto. 

Vendar pa imajo po z: zakonom- določeni ureditvi vsi porabniki prora- 
čunskih sredstev pravico dtiiObračuna in poračuna sredsteVi To pa pomeni na- 
slednje: Po izteku vsakega preteklega leta so statistiki izračunali, da je bil 
doseženih narodni dohodek in . doseženi družbeni proizvod precej višji od pla- 
niranega. Tako se je zgodilo, leta 1977 in leta 1978. Ta trenutek že razpolagamo 
z uradnimi statističnimi podatki o doseženem nominalnem družbenem pro- 
izvodu in narodnem dohocLk;y, .za preteklo, .leto. 
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Vsi porabniki sredstev iz proračuna federacije imajo po ureditvi, kot sem 
rekla pravico do obračuna in poračuna, torej imajo pravico do razlike med 
planiranim narodnim dohodkom oziroma družbenim proizvodom in dejansko 
ustvarjenim. Te razlike med planiranimi in dejanskimi količinami iz leta 
v leto naraščajo in se kulminirajo. 

V odnosu do tretje največje postavke v proračunu federacije, to je do 
sredstev za zaščito pravic borcev in invalidov, velja enako. Sredstva se pla- 
nirajo v odnosu na planirana gibanja osebnih dohodkov, ko pa se leto izteče, 
se izračunajo dejanska gibanja in seveda valorizirana razlika, ki jo je potrebno 
zagotoviti. Naj dodam še, da se iz leta v leto srečujemo s tem, da nikoli m 
mogoče za te poračune zagotoviti zadostnih sredstev. V naslednjem letu nam- 
reč, ko se ta poračun, skupaj s planiranimi količinami za tekoče leto, vzame 
v matematično formulo, zahtevek ni več v skladu s tis-tim, določenim v reso- 
luciji. Resolucija namreč lahko le planira v določenem letu ustrezen delež 
za posamezne porabnike, ki je tudi ustrezen, da bi proračun federacije lahko 
ostajal v okvirih resolucije. Kakor hitro se pa morajo vnesti še poračuni za 
nazaj za razlike, se pa razmerje seveda poruši. 

Ker se v letu 1980 izteka to srednjeročno razdobje, je bil poleti izveden 
poskus izračuna vseh teh nerealiziranih pravic, ki izhajajo iz teh obračunov 
in poračunov za vse porabnike. Iz tega poizkusa izvedene številke so seveda še 
mnogo hujše in večje od teh, ki jih imate v predlaganem obsegu proračuna 
federacije pred seboj. Predlog, ki ga obravnavamo, je še "vedno visok in seveda 
ni usklajen s planiranim družbenim proizvodom. Torej te številke, če bi jih 
vzeli kot celoto, seštete za nekaj let, so takšne, da jih v letu 1980 res še ni 
mogoče pokriti. > 

Zaradi tega je predlagatelj, Zvezni izvršni svet, pred kočljivo nalogo, da 
s posameznimi uporabniki proračunskih 'pravic;1 ki jih imajo po zakonih, raz- 
pravlja in skuša doseči v Sporazumu z njiiri odlog. Lahko torej sklene le 
sporazum o odlogu izpolnjevanja po zakonu sprejetih pravic za posamezne 
porabnike. Ta razprava s posameznimi porabniki je pravzaprav zelo mučna, 
dolga in težavna zadeva in še Vedno teče. Ker je sedaj še prezgodaj govoriti o 
rezultatu dogovarjanja z armijo, z nerazvitimi republikami in pokrajino Ko- 
sovo o dopolnilnih sredstvih in z vsemi drugimi porabniki, smo predlagali 
Odboru za finance, da se podprejo ta prizadevanja Zveznega izvršnega sveta 
ter da pooblasti delegacijo za razumno usklajevanje v okoliščinah, ki sem jih 
poskušala na kratko opredeliti. 

Sedaj mi dovolite še dve, tri besede o virih proračuna federacije, da bi 
lahko na koncu spregovorila še o posledicah togega stališča, naj se splošna po- 
raba tudi v proračunu federacije uskladi z nominalnim gibanjem družbenega 
proizvoda. 

Proračunski viri so viri, ki so bolj kot katerikoli drugi viri odvisni od 
tekočih gibanj in od tekočih ukrepov v ekonomski politiki. To velja za carine, 
ki se lahko s spremembo režimov sistemov uvoznih taks in uvoznih dajatev 
čez noč zmanjšajo, pa tudi zvečajo, če je treba. To velja za temeljni prometni 
davek, ki je največji vir proračuna federacije, in to seveda velja tudi za 
uporabo primarne emisije v delu, ko se ta uporablja za pokrivanje deficita 
proračuna federacije vsako leto. 

Med proračunskimi viri pa je še en vir, o katerem še nismo govorili in ne 
želimo govoriti, je pa v neposredni zvezi s tako formuliranim togim sklepom, 
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o katerem je maloprej govoril delegat; zato vas moram spomniti na ta vir. 
Proračun federacije se vsako leto sprejema z rešitvami, ki matematično med 
seboj niso skladne. Iz leta v leto se je dovoljevala rešitev, da so se za pokritje 
primanjkljajev proračuna najemala posojila. Gotovo vam je še sveže v spo- 
minu, da smo pred dvema letoma tudi v tej skupščini spregovorili in se od- 
ločali o preprostem odpisu takih posojil, predvsem tistih, ki jih je dala pro- 
računu federacije Narodna banka Jugoslavije. Odplačilni roki so bili tako 
podaljšani, da temu lahko pravimo odpis posojil. O drugih posojilih, ki jih ima 
sedanji proračun federacije med odhodki še med starimi obveznostmi, se še 
nismo pogovarjali. To so posojila bank. Proračun federacije jih doslej še ni 
vrnil, čeprav jih banke terjajo, ker iz znanih razlogov ta sredstva seveda po- 
trebujejo. Med starimi obveznostmi proračuna federacije je takih še nekaj. Po 
obsegu so pa posojila bank največja. 

Ce se torej odločimo za tako togo stališče, da se mora proračunska po- 
raba brezpogojno podrediti nominalno načrtovanemu gibanju družbenega pro- 
izvoda, potem moramo seveda tudi reči, kaj bo s starimi obveznostmi prora- 
čuna federacije, ker bodo morale imeti prednost tekoče obveznosti prora- 
čuna. Obveznosti do bank bodo v takem primeru postale sporne. Sprašujemo 
se, če je res naš namen, da jih žrtvujemo. Mislim, če dobro premislimo, da 
to ni naš namen, saj potrebe po sredstvih v bankah narekujejo nasprotno. 

Ce se tako togo postavimo na stališče, da se mora proračun federacije gi- 
bati največ skladno z nominalnim družbenim proizvodom, potem se izpostav- 
ljamo seveda še drugi nevarnosti. Ponovila se bo praksa vseh zadnjih let, 
da se bosta planirani proizvod in ustvarjeni družbeni proizvod med seboj zelo 
razlikovala. Zaradi tega bomo med letom kar naprej sprejemali rebalanse 
proračuna federacije. To je Zamotan proces, bo pa neizbežen, ker bodo seveda 
proračunske obveznosti to narekovale. 

Neodvisno od tega pa moram še dodati, da se tudi sama pridružujem ma- 
loprej povedanemu mnenju, da bi bilo dobro, da delegacija seznani Skup- 
ščino z rezultatom svojih prizadevanj za uskladitev naših stališč s stališči de- 
legacij drugih republik in pokrajin. Vendar je potrebno povedati tudi, da je 
časovna stiska velika. 

Proračun federacije se, kot vemo, usklajuje praktično do zadnje sekunde 
pred sklepanjem v Zvezni skupščini in bo zelo težko doseči, da bi bil v tako 
težavnih okoliščinah dokončen predlog ponovno v razpravi v Republiški skup- 
ščini, da bi dala k njemu soglasje. V tem primeru moramo skorajda računati 
s tem, da proračun federacije ne bo mogel biti sprejet še v tem letu. Nastala 
bi velika zamuda pri njegovem sprejemanju. Na proračun federacije — naj še 
to dodam — je pa vezana seveda cela vrsta drugih dokumentov, ki jih spre- 
jema Zvezna skupščina prav tako ob proračunu in bodo vsi morali doživeti 
isto usodo. 

Ob osvetlitvi vseh teh okoliščin nimam namena, da bi vas prepričala o 
tem. Želim le, da veste za posledice togega sklepa, naj bo proračun federacije 
v skladu z rastjo družbenega proizvoda. To je odgovorna in težavna odloči- 
tev, seveda pa je vendarle vašfi. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem predlagatelja obeh predlo- 
gov, ali vztraja pri svojih predlogih! Sedaj so v obravnavi trije predlogi: enega 
sem dal jaz, za njim pa stoji predstavnik delegacije in smiselno tudi pred- 
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stavnik Izvršnega sveta; drugega je dal delegat iz Velenja, namreč da se da 
soglasje pod pogojem, da se zvezni proračun uskladi z določili resolucije. Potem 
pa je še kompromisen predlog Roka Pavšiča, da delegacija predloži poročilo 
o procesu usklajevanja in da bi Zbor združenega dela šele potem dal svoje 
soglasje. 

Ce želimo oblikovati nov predlog, potem moramo prekiniti to točko dnev- 
nega reda in imenovati skupino delegatov, ki naj na podlagi razprave pripravi 
sprejemljiv predlog. Opozorim naj vas, da je ta točka tudi na dnevnem redu 
Zbora občin; če ne bomo usklajeni, potem bo potrebno usklajevanje. To se- 
veda ne sme biti vsebinski zadržek za temeljito proučitev zadeve. Besedo ima 
tovariš Rudi Kropivnik! 

Rudi Kropivnik: Nisem spremljal vse razprave, ker sem ravno- 
kar prišel s seje Zbora občin. Zvezni proračun pričnemo usklajevati 10. de- 
cembra. Tudi jaz mislim, da bi bilo potrebno dati soglasje k proračunu, kar 
pomeni, da ima delegacija pooblastilo, da sploh lahko začne z delegati iz ostalih 
republik in pokrajin usklajevati stališča. Namreč soglasje ima ta namen! Drugo 
pa je seveda, če dobi delegacija tudi pooblastilo, da lahko da soglasje k pred- 
logu. To je pa druga faza in mislim, da je lahko le to sporno. 

Ze oblikovani predlog, da bi poročali hkrati s poročilom o poteku uskla- 
jevanja resolucije na seji tega zbora 19. decembra, je popolnoma sprejem- 
ljiv. Na podlagi našega poročila boste lahko ocenili, ali so doseženi rezultati 
sprejemljivi tudi za vas. Moram pa opozoriti, da se zvezni proračun vsako leto 
usklajuje do zadnjega trenutka oziroma običajno oba zbora Zvezne skupščine 
čakata na rezultat usklajevanja. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: K besedi se prijavlja tovarišica Ivica 
Kavčič, delegatka iz Idrije! 

Ivica Kavčič: Vtis, da si delegacija in Izvršni svet premalo priza- 
devata ne bi bil pravilen. V prejšnjem sklicu sem bila delegatka Zveznega 
zbora in sem zato prepričana, da daje naše soglasje k osnutku proračuna mož- 
nost našim delegatom v Zboru republik in pokrajin, da zavzeto delajo za to, da 
se sprejme čim realnejši proračun. To želijo tudi delegati Zbora združenega de- 
la. To se pravi kar najbolj nizek proračun oziroma proračun, ki bo usklađen z 
našimi realnimi možnostmi. Da bi to dosegli, delajo tako rekoč noč in dan, da bi 
oblikovali proračun, ki bo sprejemljiv za vse republike. Ko smo pred leti 
sprejemali proračun, smo v Zvezni skupščini dolgo čakali na soglasje Skup- 
ščine Kosova, kar ni bilo prijetno. Mislim, da moramo tudi tokrat zaupati 
delegatom. Prav pa je, da obširneje poročajo Zboru združenega dela o lezul- 
tatih usklajevanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da imenujemo skupino de- 
legatov, ki naj oblikuje predlog, upoštevajoč vso današnjo razpravo. Za člane 
skupine predlagam: tovarišico Francko Hergo, poročevalko Odbora za finance 
in predsednico tega odbora našega zbora, tovarišico Viko Jevšnikar, članico 
tega odbora, tovariša Franca Božiča iz Idrije in tovariša Ivana Zelenška iz 
Celja. Ce ne bomo sprejeli enakega sklepa kot Zbor občin, bomo imeli po- 
stopek usklajevanja, kar ni nobena nesreča. Ali zbor sprejema tako rešitev? 
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(Da.) Vsi tisti, ki so predlagali amandmaje ali so sodelovali v razpravi, naj 
sodelujejo pri delu skupine. Prosim tovariša Klobčarja in tovariša Roka Pav- 
šiča, da sodelujeta. Ali zbor sprejema ta predlog? Kdor je za to skupino, naj 
prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. Prosim skupino, da 
pripravi predlog. 

Prekinjam to točko dnevnega reda in prehajam na 14. točko dnev- 
nega reda, in sicer na osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi 
skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1979. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. Ker so osnutek tega odloka in akta pod 
15. in 16. točko dnevnega reda strogo zaupne zadeve, predlagam zboru, da v 
smislu drugega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku odloka o spremembi odloka o do- 
ločitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1979, o osnutku 
odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980 in 
o osnutku odloka o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, 
ki se bodo v letu 1980 odstopile Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino, se opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji zbora pri teh točkah dnevnega reda so lahko navzoči predstav- 
niki sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo le o tem, da je 
Zbor združenega dela obravnaval ta gradiva in o tem, kakšen sklep je sprejel. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani sklep z večino glasov. Predstav- 
nike sredstev javnega obveščanja seznanjam, da se morajo ravnati v smislu 
sprejetega sklepa. 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin za delegate, ki se udeležujejo da- 
našnje seje zbora. 

Na klop ste prejeli stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
osnutku odloka. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Pred- 
stavnik Izvršnega sveta? (Ne.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne.) Priče- 
njam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe fede- 
racije v letu 1979. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane pri- 
pombe in da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje 
k predlogu odloka. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, moramo o njem glasovati. Kdor je za predlagani sklep, naj 
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prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin za delegate, ki se udeležujejo da- 
našnje seje zbora. Z dopisom z dne 21. 11. 1979 ste prejeli stališče Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Pred- 
stavnik Izvršnega sveta? (Prav tako ne.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče, potem 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane pri- 
pombe, in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka 
o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo! Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se bodo v letu 
1980 odstopile Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. Osnutek odloka so prejeli vodje skupin 
za delegate, ki se udeležujejo današnje seje zbora. Z dopisom z dne 21. 11. 1979 
ste prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Iz- 
vršnega sveta? (Prav tako ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno 
dopolniti poročili? (Ne.) Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče 
razpravljati,.zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
odloka o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se bodo 
v letu 1980 odstopile Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino. 

2. K osnutku odloka se dajo pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance in stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
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3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane pri- 
pombe, in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev sklepa? (Ne.) Ce nihče, 
prosim, da o njem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (107 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 18. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek delovne- 
ga programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1980. 

Osnutek delovnega programa je Skupščini SR Slovenije predložil v ob- 
ravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Osnutek delovnega pro- 
grama so obravnavali: Odbor za finance, ki je dal poročilo, Odbor za druž- 
benoekonomske odnose, Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za 
agrarno politiko, ki so dali skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je prav tako dala poročilo. 

Z dopisom z dne 21. 11. 1079 ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Poročevalci odborov in Komisije? (Tudi ne.) 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1980. 

2. K osnutku delovnega programa daje zbor pripombo, navedeno v poro- 
čilu Odbora za finance. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja pripombo 
in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu delovnega pro- 
grama. 

Zeli kdo predlagati kako spremembo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Ce 
nihče, prosim, da o njem glasujete. Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (104 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 19. t o č k o dnevnega reda, to je na soglasje k do- 
polnitvi statuta Visokošolske temeljne organizacije Tekstilna tehnologija. 

Dopolnitev statuta Visokošolske temeljne organizacije Tekstilna tehnolo- 
gija je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje Visokošolska temeljna or- 
ganizacija Tekstilna tehnologija. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Leopolda Kejžarja, namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Z dopisom z dne 21. 11. 1979 ste prejeli predlog odloka o soglasju k uvedbi 
nove smeri višješolskega študija in k dopolnitvam statuta Visokošolske te- 
meljne organizacije Tekstilna tehnologija Fakultete za naravoslovje in tehno- 
logijo Univerze v Ljubljani. 

Dne 6. 11. 1979 ste prejeli mnenje Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje. Danes ste prejeli na klop tudi stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SRS. 
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Dopolnitve statuta sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem na- 
šega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Zeli predstavnik Visokošolske temeljne organizacije Tekstilna tehnologija 
besedo? (Ne želi.) Poročevalca Odbora in Komisije, želita morda še dopolniti 
poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Glasovali bomo o pred- 

logu odloka k soglasju k uvedbi nove smeri višješolskega študija in k dopol- 
nitvam statuta Visokošolske temeljne organizacije Tekstilna tehnologija Fa- 
kultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. 

Kdor je za predlog odloka, nay prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. 

Zdi se, da je skupina delegatov za 2. točko dnevnega reda končala z 
delom. Zato predlagam, da se vrnemo na 2. točko dnevnega reda. 

Prosim, da skupina poroča Zboru. Besedo ima poročevalec skupine tovariš 
Franc Vičar! 

Franc Vičar: V zvezi z razpravo delegatov na seji zbora predla- 
gamo, da se v predlogu sklepov spremeni naslednje: 

Na 2. strani naj se v II. točki drugi odstavek tretje alinee spremeni tako, 
da se glasi: »-Izvršni svet naj zato prouči možnost za zagotovitev preverjanja 
investicij s širših, družbenoekonomskih vidikov in ne samo z vidika njihove 
ekonomske utemeljenosti«. 

Na 3. strani naj se prva alinea spremeni tako, da se glasi: »Pri novih na- 
ložbah je treba podrediti dinamiko zaposlovanja naravnemu prirastku delav- 
cev v SR Sloveniji ter možnostim zaposlovanja v manj razvitih območjih SR 
Slovenije in SFRJ, z investicijskimi vlaganji oziroma združenimi sredstvi za 
investiranje na tem področju. Pri vseh novih zaposlitvah je treba zagotoviti 
tako produktivnost in dohodek, ki bosta zagotavljala pokrivanje stroškov re- 
produkcije v organizacijah združenega dela in širše družbene stroške«. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo poročilo pred- 
stavnika skupine delegatov. Zeli o poročilu in o predlogu skupine kdo raz- 
pravljati? 

Želim vas ob tem obvestiti, da ste glede tega dobili med sejo na klop tudi 
dopolnitve stališč Družbenopolitičnega zbora. 

Ce ne želi nihče razpravljati o tem, potem zaključujem razpravo o tej točki 
dnevnega reda in predlagam Zboru, da preidemo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, s spremembami in dopolnitvami, ki smo jih 
pravkar slišali, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa s predlaganimi dopolnitvami in spre- 
membami sprejet z večino glasov. Prav tako ugotavljam, da je sklep k osnutku 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slove- 
nije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1980 sprejet v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora, o čemer bom predsednico tega Zbora posebej obvestil. 
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Vračamo se na 3. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek resolu- 
cije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1980. 

Prosim predstavnika skupine, da poroča. Besedo ima tovariš Milan Žolnir! 

Milan Žolnir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina delegatov je na podlagi razprav v delovnih telesih Skup- 
ščine SR Slovenije in v zborih Skupščine sklenila predlagati Zboru združe- 
nega dela, da sprejme naslednji sklep, ki se glasi: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema temeljne usme- 
ritve iz osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 kot podlago za pripravo predloga reso- 
lucije. Pri pripravi predloga resolucije naj delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije uveljavlja pripombe, 
predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pri- 
pombe skupin delegatov in pripombe delegatov v razpravi na seji Zbora ter 
pripombe Izvršnega sveta. 

Posebej naj delegacija uveljavlja naslednja stališča: 
Vse spremljajoče dokumente, ki so sestavni del resolucije, kakor tudi ti- 

ste, ki opredeljujejo pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu, je treba spre- 
jeti do konca tega leta. 

V besedilu resolucije je potrebno v vseh točkah in odstavkih, kjer vsebina 
ni dovolj konkretizirana, s smerjo ukrepov opredeliti in določiti kriterije. 

Opredeliti je potrebno ukrepe, s katerimi se bo zagotovila izvozna usme- 
ritev gospodarstva, vključno z opredelitvijo večjih pravic izvoznikov z deviza- 
mi, z realnim tečajem dinarja, s povračili, ki naj predvsem prispevajo k ena- 
kopravnemu položaju našega blaga in storitev na tujih trgih, ter z drugimi 
spodbujevalnimi ukrepi, kot so krediti za pripravo izvoza, za izvoz in podobno. 

V zvezi s predvideno visoko stopnjo rasti proračunske porabe je treba to 
porabo uskladiti z načeli, ki veljajo za porabo nasploh. Tudi to porabo je po- 
trebno presoditi z vidika nalog pri krepitvi akumulativne sposobnosti gospo- 
darstva in posledic, ki bi jih s to usmeritvijo povzročila neskladna poraba. 

Predvsem pa je tudi potrebno proučiti možnosti, da se nekatere, že do- 
spele obveznosti zveznega proračuna prenesejo v naslednja leta in da se na 
teh področjih v letu 1980 ne sprejemajo nove obveznosti in ne zagotavljajo no- 
ve pravice. 

Glede na pričakovane zaostrene pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu 
in v naslednjem srednjeročnem obdobju je potrebno proučiti možnost, ali ne 
bi mogli sredstva za tisti del sanacije škode, ki je nastala kot posledica potresa 
v Orni gori, pa ni v neposredni funkciji proizvodnje in ni temeljnega pome- 
na za življenjske in delovne pogoje delovnih ljudi in občanov, zagotavljati tudi 
po letu 1986. 

3. Po opravljenem usklajevalnem postopku naj delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin poroča Zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije na seji dne 19. decembra tega leta, ko bo Zbor odločal o po- 
oblastilu delegacije k predlogu resolucije o politiki uresničevanja družbene- 
ga plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 in o pred- 
logih devizne, plačilne in energetske bilance, o katerih na teh sejah ni raz- 
pravljal, ker niso bile predložene. 
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Predsednik Emil Tomaž i č: Slišali smo predlog sklepa. Zeli kdo o 
predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem tudi pri tej točki dnevnega 
reda zaključujem razpravo in Zboru predlagam, da preidemo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Zbor predlog sklepa sprejel z večino glasov. 

Nadaljujemo s 6. točko dnevnega reda, to je z delovno zasnovo 
predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 

Prosim poročevalca skupine, da poroča Zboru. Besedo ima tovariš Anton 
Jelenko! 

Anton Jelenko: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
je proučila razpravo v Zboru združenega dela o delovni zasnovi predloga za- 
kona o družbenem planiranju in o družbenem planu Socialistične republike 
Slovenije in ugotovila, da so v predlogu sklepa zajete načelne pripombe, ki so 
bile dane v razpravi. Glede konkretnih pripomb pa ije skupina ugotovila, da 
so zajete prek tretje točke sklepa. V zvezi z razpravo delegata o sklepu k os- 
nutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 1980 s spremljajočimi gradivi je sku- 
pina ugotovila, da se predlog glede odgovornosti pri uresničevanju planov 
nanaša na zakon o planiranju, zato predlaga, da se predlagani sklep v 8. toč- 
ki pod II spremeni tako, da se glasi: »Določila o odgovornosti poslovodnih 
organov, strokovnih služb in izvršnega sveta za pravočasno in kvalitetno pri- 
pravo strokovnih podlag v vseh fazah planiranja je treba smotrno strniti v po- 
sebnem oddelku zakona in konkretneje opredeliti odgovornosti za uresničeva- 
nje plana vseh nosilcev planiranja. Prav tako bi bilo potrebno opredeliti obvez- 
nost, da morajo te strokovne podlage vsebovati tudi pričakovane kazalce go- 
spodarjenja v smislu 140. člena zakona o združenem delu, kar mora biti tudi 
obvezen sestavni del enotne metodologije planiranja«. 

Začetek tretje točke naj se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Izvršni 
svet naj pri pripravi predloga zakona upošteva oziroma prouči tudi stališča, 
mnenja, pripombe in predloge, ki izhajajo iz poročil delovnih teles Skupšči- 
ne in Zbora, stališč družbenopolitičnih organizacij, temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter njihovih asociacij, skupščin samoupravnih interes- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter mnenja in pripombe, izra- 
žene v razpravi na seji Zbora. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o do- 
polnitvah k predlogu sklepa? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem tudi 
o tej točki zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da preidemo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, skupno z dopolnitvami, naj prosim glasuje! 
(121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 dele- 
gat.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa z dopolnitvami sprejet z večino glasov. 
Glede na prejšnji nastop tovariša Jelenka predlagam Zboru, da imenuje- 

mo tri delegate v skupno delovno telo vseh treh zborov, ki bo na podlagi spre- 
jetega sklepa, razprave na sejah v delovnih telesih in zborih, na podlagi raz- 
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prav v družbenopolitičnih organizacijah in v drugih družbenih subjektih pri- 
pravilo predloge za spremembe in dopolnitve zasnove predloga zakona ter 
sodelovalo z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije pri pripravi končnega 
besedila predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu Socialistične republike Slovenije. 

V to delovno telo vseh zborov predlagam tovariša Antona Jelenka, tova- 
riša Franca Vičarja in tovariša Gojmira Vizoviška. Ima kdo kakšne pripom- 
be k temu predlogu? i('Ne.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za 
predlog, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 dele- 
gata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 13. točko dnevnega reda. 
Prosim poročevalca skupine delegatov, da predlog sklepa, ki ga je obli- 

kovala skupina, pojasni Zboru. Besedo ima tovarišica Francka Herga! 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Preden bi vam obrazložila sklep, za katerega se je zedinila delovna skupina, 
bi rada še nekaj povedala o tem, kako je tekla razprava v našem Odboru za 
finance o osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federaci- 
je za leto 1980. Razprava o osnutku tega zakona je bila dolga in izčrpna, ven- 
dar smo se na koncu ustavili pri dveh točkah. 

Kot je bilo danes že razloženo, je zvezni proračun programiran s spreje- 
timi osnovami in merili za posamezne uporabnike oziroma z določenim avto- 
matizmom, rezultat tega pa je takšen obseg proračunskih izdatkov. 

Socialistična republika Slovenije je samo ena izmed republik, ki usklaju- 
je in sprejema ta obseg proračunskih izdatkov federacije. Na podlagi tega iz- 
hodišča smo predlog sklepov, ki so bili predloženi, podprli v nespremenjeni 
obliki. Delovna skupina je ob tem upoštevala tudi dodatna pojasnila naše de- 
legacije v Zboru republik in pokrajin. Iz predloženih sklepov pa izhaja, da mo- 
ra delegacija v postopku usklajevanja uveljavljati stališče, da naj se predvi- 
deni obseg proračunskih odhodkov federacije uskladi z rastjo družbenega pro- 
izvoda, prav tako pa naj se prispevek republik in pokrajin uskladi z rastjo 
družbenega proizvoda. Morebitna razlika naj se pokriva iz prihodkov iz na- 
slova temeljnega prometnega davka. 

Na podlagi vsega navedenega skupina predlaga, da se da soglasje k os- 
nutku zakona, delegacija pa naj uveljavlja vse navedene pripombe. Povedati 
pa moram, da kolikor delegacija ne uveljavi pripomb, ima po poslovniku Skup- 
ščine nalogo, da se vrne v Zbor in poroča o usklajevanju. 

Predsednik Emil Tomažič: Ce sem dobro razumel poročevalko, gre 
v bistvu za to, da skupina predlaga Zboru, da naj se izreče o sklepu, ki sem ga 
že predlagal. Zeli kdo razpravljati o predlogu skupine? (Ne.) Če nihče, dajem 
ta predlog na glasovanje. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! 
Kot vidim, vsem ni jasno, kakšen naj bi bil sklep, o katerem glasujemo. 

Prosim tovarišico Francko Herga, da še enkrat, zelo jasno, obikuje predlog, ki 
ga predlaga Zboru! 
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Francka Herga: Tovarišice in tovariši! 
Delegacija mora v postopku usklajevanja uveljavljati stališče, da se pred- 

videni obseg proračunskih odhodkov federacije uskladi z rastjo družbenega 
proizvoda Jugoslavije in da prispevek republik in pokrajin lahko raste le v 
skladu z rastjo družbenega proizvoda republike. Morebitna razlika se pokriva 
iz naslova temeljnega prometnega davka. 

Izhajajoč iz tega pa skupina predlaga zboru sklep: 
1. Daje se soglasje k osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih od- 

hodkov federacije za leto 1980. K osnutku zakona se dajejo stališča in pripom- 
be Izvršnega sveta in pripombe in mnenja Odbora za finance ter naše skupine. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane pri- 
pombe in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Kolikor delegacija v usklajevalnem postopku ne bo uspela uveljaviti teh 
pripomb, bo morala priti nazaj pred Zbor in doseči ponovno soglasje Zbora. 
To se pravi, če ne bo uveljavila teh stališč v usklajevalnem postopku, bo 19. 
decembra temu zboru ponovno dala poročilo, kako je z usklajevanjem teh sta- 
lišč. Kolikor pa bo menila, da je stališča uveljavila, pa bo lahko dala soglasje. 

Predsednik Emil Tomažič: Predlog skupine je torej, da se oblikuje 
sklep tako, kot je bil predlagan na začetku pred razpravo. 

Zboru je predlagan tale sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980. 
2. K osnutku zakona daje Zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 

finance in pripombe navedene v stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije ter pripombe, ki so bile dane v razpravi na seji Zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da v usklajevalnem postopku uveljavlja dane pripom- 
be, in da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče, potem dajem ta sklep 
na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (9 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika in članov odbo- 
rov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je predložila v obravnavo 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slo- 
venije, ki je za svojega predstavnika določila Tomaža Kavčiča. 

Pričenjam razpravo o predlogu odloka. Zeli kdo o tem predlogu razprav- 
ljati? (Ne.) Ce ne želi nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka Komisije, naj prosim glasuje! (115 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika 
in članov odborov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejet z 
večino glasov. 
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S tem sta v Odboru Zbora združenega dela za družbenoekonomske odno- 
se razrešena člana odbora Ožbalt Rožanc in Albina Urnaut ter namesto njiju 
izvoljena Alojz Filipič in Jože Kefer. 

V Odboru za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela je razrešen 
Marko Matkovič, namesto njega pa je izvoljen Jože Sedelšak. 

V Odboru za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela je razre- 
šen Zdravko Barišič in namesto njega je izvoljena Maja Tej kal. 

V Odboru za finance Zbora združenega dela je razrešen Darko Zorko in 
namesto njega izvoljen Jože Majcen. 

V Odboru za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
združenega dela so razrešeni dolžnosti: podpredsednik Drago Cuček in dolž- 
nosti člana Odbora Egon Brajtenberger, Franc Gašper, Erih Jager in Marjeta 
Rupnik. Namesto njih so izvoljeni za podpredsednika Odbora Rudi Kranjc, za 
člane Odbora pa Valentin Južnič, Tonka Modic, Evlalija Pajer in Janko Trat- 
nik. 

V Odboru za agrarno politiko je razrešen Jože Mlakar in namesto njega 
je izvoljen Viktor Lavre. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške Republiškega senata 
za prekrške v Ljubljani je prav tako predložila v obravnavo Komisija za volit- 
ve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je k predlogu odloka dal pozitivno mnenje. Pričenjam razpra- 
vo. Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odlo- 
ka o izvolitvi sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške v Lju- 
bljani. 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za). Je kdo 
proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške Repu- 
bliškega senata za prekrške v Ljubljani sprejet z večino glasov. 

S tem sta za sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške v Lju- 
bljani izvoljena Ana Koman in Miloš Ogrin. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Glede na dogovor v začetku, ko smo določali dnevni red, postavljam vpra- 
šanje, ali bomo poslušali odgovore na delegatska vprašanja! Koliko je posta- 
vljenih vprašanj? (Dve vprašanji sta od danes, dve pa sta od zadnjič). Na da- 
našnja vprašanja ne moremo dobiti odgovora danes. Predlagam, da odgovore 
na vprašanja, ki so bila postavljena zadnjič, poslušamo, še zlasti zato, ker je 
tema zanimiva in ker tovariš Korošec vztraja tu že ves čas. Mislim, da je prav, 
da nam da odgovor na to delegatsko vprašanje. Na delegatsko vprašanje, ki 
ga je postavila skupina delegatov za področje gospodarstva, 17. okoliš, Mari- 
bor, in na vprašanje skupine delegatov mesta Ljubljana v zvezi s problematiko 
slabe preskrbe tržišča bo odgovoril tovariš Štefan Korošec, član Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in 
cene. Prosim! 

Štefan Korošec: Skupini delegatov iz Ljubljane in iz Maribora, 16. 
okoliš s področja gospodarstva, sta postavili skoraj enako vprašanje in mi smo 
pripravili skupen odgovor. 
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V Izvršnem svetu smo se dogovorili, da bomo pripravili odgovor na za- 
stavljena vprašanja, prav tako pa dali širše pojasnilo v zvezi s problematiko 
preskrbe. 

Postavljena so bila naslednja vprašanja: 
1. Zakaj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni takoj reagiral na prve 

znake poslabšane preskrbe, predvsem s svežim mesom, ko je združeno delo 
že napovedovalo nekatere predhodne znake za tako preskrbo, in kaj namera- 
va storiti, da se tako stanje ne bo ponovilo? 

2. Zakaj ni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poskrbel za pravočasno 
sprostitev republiških rezerv tistih proizvodov, ki so pričeli na trgu primanj- 
kovati oziroma je bila njihova potrošnja večja? 

3. Zakaj se zadržujejo cene proizvodov, predvsem mleka in mesa, katerih 
proizvodna cena je celo višja od maloprodajnih, na nivoju, ki ne pokriva zdru- 
ženemu delu niti enostavne, kaj šele razširjeno reprodukcijo in kaj namerava 
ukreniti Izvršni svet še v letošnjem letu? 

4. Ali je Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije znano, da je tudi na ne- 
katerih drugih področjih preskrbljenost slaba, da je izbira v trgovini slaba 
in kaj namerava ukreniti, da se stanje izboljša v interesu stabilnosti za proiz- 
vajalce in potrošnike? 

Odgovor: Uvodoma želimo opozoriti, da so za preskrbo prebivalstva z os- 
novnimi prehrambenimi proizvodi odgovorne organizacije združenega dela 
proizvodnje in trgovine, občina, republika in federacija. V odgovoru na dele- 
gatsko vprašanje je težišče v prikazu aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in upravnih organov pri odpravljanju motenj v preskrbi. 

V vsem letošnjem letu se na področju celotne Jugoslavije, prav tako pa 
tudi Slovenije, kljub sprejetju številnih tekočih ukrepov srečujemo z motnja- 
mi v preskrbi. Med letom je občasno primanjkovalo svežega sadja, kave, sve- 
žega mesa, nekaterih naftnih derivatov ter nekaterih drugih izdelkov široke 
potrošnje. Do večjih zastojev v preskrbi je prišlo zlasti v zadnjem četrtletju, 
ko je prišlo do občutnega pomanjkanja južnega sadja, pralnih praškov, anti- 
friza in kave. 

Na poslabšanje preskrbe tržišča v zadnjem trimesečju letos so med dru- 
gim vplivali tudi nekateri dopolnilni ukrepi ekonomske politike, sprejeti v ju- 
liju letos, predvsem restrikcije na področju uvoza in politike cen, prav tako 
pa je prisotna tudi določena potrošniška mrzlica, ki je nismo uspeli pravočasno 
preprečiti. 

Ze od začetka leta je skoraj na področju celotne Jugoslavije občutiti zmanj- 
šano proizvodnjo mesa, posebno svinjine, zaradi česar je prišlo do poveča- 
nega povpraševanja po ostalih vrstah mesa in s tem do poslabšane preskrbe s 
svežim mesom nasploh. 

V devetih mesecih letos je bilo v Jugoslaviji za 13 % manj svinjskega me- 
sa kot v enakem obdobju lani, v SR Sloveniji pa za okrog 11% manj. Vzroke 
za zmanjšano proizvodnjo mesa je v prvi vrsti potrebno iskati v slabi letini ko- 
ruze v letu 1978 in v izredno visokih cenah koruze. 

Poleg tega je treba poudariti, da se je v letošnjem letu povpraševanje po 
svinjskem mesu povečalo, predvsem v času turistične sezone. Prav tako pa je 
očitno tudi zaostajanje pri uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov ter 
dohodkovnem in poslovnem povezovanju od primarne proizvodnje do predela- 
ve in prodaje eden od bistvenih dejavnikov oziroma motenj v preskrbi. 

16 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni organi so sprejemali u- 
krepe vse leto. Nekatere bom naštel, povedal pa bom tudi, kakšen je bil njihov 
skupni učinek. 

V prvem trimesečju smo na temelju novih proizvajalčevih prodajnih cen 
določili nove maloprodajne cene svežega mesa in kompenzacije pri juničjem 
mesu. V februarju mesecu so se maloprodajne cene svežega juničjega mesa 
povečale za 18%. Marca letos je Izvršni svet predlagal zveznim organom 
uvoz 2500 ton svinjskega mesa, ki je bil tudi realiziran. 

Republiški komite za tržišče in cene je pri Samoupravni interesni skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino intervenira za odobritev uvoza 739 ton 
govejega mesa, kar je bilo tudi realizirano. 

Do maja meseca je bila iz republiških rezerv sproščena celotna količina 
svinjskega mesa, to je 315 ton. 

V začetku maja so bile povečane drobnoprodajne cene svežega mesa za 
povišanje odkupne marže. 

Konec julija je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zahteval sprostitev 
600 ton svinjskega mesa iz zveznih blagovnih rezerv. To je bilo delno realizi- 
rano avgusta in septembra. 

V septembru je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zahteval nadaljnjo 
sprostitev 700 ton svinjskega mesa iz zveznih blagovnih rezerv. Od tega so 
bile odobrene 504 tone, katere so se sprostile šele v tem tednu. 

Konec septembra je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno predla- 
gal Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, da zagoto- 
vi sredstva za uvoz 700 ton govejega mesa. Ukrepe smo predlagali do meseca 
novembra, skupni učinek pa je naslednji: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je iz lastnih rezerv interveniral s 315 
tonami svinjskega mesa, iz zveznih rezerv je bilo za potrebe naše republike 
sproščenih 1055 ton svinjskega mesa, zahtevali pa smo 1300 ton. Prek inter- 
vencijskega uvoza je bilo uvoženih 1439 ton govejega mesa. Te intervencije 
so prav gotovo pripomogle k temu, da je bila preskrba z mesom nekoliko bolj- 
ša, kot pa bi sicer bila, čeprav še vedno v celoti ni zadostovala. 

Pričakovati je, da se bo ponudba govedi z določanjem novih proizvajalčevih 
prodajnih cen izboljšala in ocenjujemo, da se bo preskrba z mesom normali- 
zirala v drugem četrtletju leta 1980. 

Tudi v tem obdobju smo dodatno predlagali ukrepe, ki jih bom povedal 
na koncu. 

Tako na ravni federacije kot tudi na ravni republike so oblikovane bla- 
govne rezerve samo za osnovne živilske in industrijske proizvode. Mi imamo 
samo za določeno, omejeno število proizvodov oblikovane rezerve. 

Zavod SR Slovenije za rezerve je po sprejetju zahtevka s strani organiza- 
cij združenega dela in na temelju sklepov Izvršnega sveta, v skladu z določili 
zakona o republiških blagovnih rezervah, takoj sprostil celotne rezerve posa- 
meznih proizvodov, s katerimi smo praktično razpolagali. 

Gre za sprostitev celotne količine svinjine, jedilne soli in pralnih praškov. 
Vse, kar je bilo v zalogi, smo naslednji dan praktično dali na razpolago. 

Prehajamo na tretje vprašanje: 
Proizvajalčeve prodajne in zaščitne cene kmetijskih pridelkov se obliku- 

jejo v skladu z določili dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj agroindustrijskega kompleksa. 
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V skladu s 27. in 28. členom dogovora je potrebno raven proizvajalčevih 
prodajnih in zaščitnih cen kmetijskih proizvodov, za katere so pristojni organi 
federacije, določiti do prvega oktobra tekočega leta za prihodnje leto. Te cene 
še niso določene. Smo pa na začetku decembra. 

Tudi v letošnjem letu predlog zveznih organov za oblikovanje proizvajal- 
čevih prodajnih in zaščitnih cen kmetijskih proizvodov ni bil pripravljen pra- 
vočasno in tako te cene niso bile usklajene in sprejete do 1. oktobra. 

Posebej želimo opozoriti, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije julija 
meseca določil tudi nove maloprodajne cene mleka. Na seji Medrepubliškega 
komiteja za področje trga dne 24. 9. 1979 je predstavnik SR Slovenije v ime- 
nu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zahteval, da pristojni zvezni orga- 
ni čimprej pripravijo predlog novih proizvajalčevih prodajnih in zaščitnih cen 
kmetijskih proizvodov. 

V začetku oktobra, se pravi po predvidenem roku, je Zvezni izvršni svet 
predlagal cene nekaterih proizvodov. Kot vam je znano, je določil samo ceno 
pšenice. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je nasprotoval posamičnemu urejanju 
cen kmetijskih proizvodov, kajti iz dogovora o razvoju agroindustrijskega kom- 
pleksa izhaja, da je treba cene za vse kmetijske proizvode določiti hkrati, po- 
sebno še, ker obstaja V letošnjem letu izrazito nesorazmerje med cenami po- 
sameznih kmetijskih proizvodov. 

Predlog je ponovno pripravljen in bo v začetku decembra v nadaljnjem 
postopku usklajevanja med republiko in federacijo. 

Na podlagi določenih proizvajalčevih prodajnih in zaščitnih cen kmetij- 
skih proizvodov se potem oblikujejo maloprodajne cene teh živil v malopro- 
daji. 

Odgovor na četrto vprašanje: Kot smo že omenili, je Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije tekoče spremljal preskrbo tržišča in v posameznih primerih 
slabše preskrbe tudi ukrepal v okviru svoje pristojnosti. Poleg pomanjkanja 
nekaterih kmetijskih proizvodov je v letošnjem letu ugotovljeno tudi pomanj- 
kanje nekaterega blaga široke potrošnje. 

To je po eni strani prav gotovo posledica povečanega pritiska povpraše- 
vanja in sprememb v strukturi povpraševanja, na drugi strani pa posledica za- 
ostajanja proizvodnje nekaterih proizvodov in restrikcij pri uvozu blaga široke 
potrošnje, kar je še posebno prišlo do izraza v zadnjem četrtletju. 

Zaradi manjšega uvoza nekaterih vrst blaga široke potrošnje v letošnjem 
letu ni bilo mogoče popestriti ponudbe na domačem trgu, po sprejetju ukre- 
pov v mesecu juliju pa se je to stanje še poslabšalo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v drugi polovici decembra ter v 
prvem četrtletju prihodnjega leta sprejel tudi nekatere konkretne ukrepe za 
izboljšanje preskrbe. 

Zaradi izredne zapletenosti problematike in tudi predvsem kritičnega re- 
agiranja občanov je Izvršni svet menil, da je treba pojasniti nekatere širše 
vzroke motenj v preskrbi. 

To pojasnilo bom na kratko podal. 
V letošnjem letu se srečujemo na celotnem področju države z občasnimi 

motnjami v preskrbi, vendar sta dinamika in intenzivnost nekoliko različni v 
posameznih mesecih in tudi regijah. 

Do večjih zaostritev pri preskrbi z nekaterimi prehrambenimi proizvodi 
je prišlo v zadnjem trimesečju, tako da je o problematiki preskrbe razpravlja- 
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lo tudi Predsedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije na seji 
dne 19. 11. 1979. Sprejeta je bila kritična ocena in tudi stališča, ki so vam 
znana. 

Poleg že navedenih vzrokov in posledic motenj v preskrbi, o katerih sem 
govoril v odgovoru na delegatsko vprašanje, pa so dosedanje razprave in oce- 
ne pokazale, da so nekateri dejavniki in vzroki, bistveni za motnje v preskrbi 
v sedanjem obdobju v Socialistični republiki Sloveniji, katerih pomen in te- 
žo moramo pravilno ovrednotiti in zastaviti akcijo za odpravo temeljnih vzro- 
kov, ne pa le za ublažitev posledic. 

Po našem mišljenju obstajajo za motnje v preskrbi trije temeljni vzroki. 
Na te želim opozoriti. 

1. Očitno je, da proizvodnja nekaterih osnovnih kmetijskih proizvodov in 
nekaterih industrijskih proizvodov zaostaja za intenzivnostjo povpraševanja 
in potrošnje. Ob upoštevanju strukture proizvodnje v Sloveniji in Jugoslaviji 
ter proizvodnih ciklusov je nesporno, da bo potrebno v bodoče posvetiti več 
pozornosti normalni preskrbi z osnovnimi proizvodi že ob pripravi in spreje- 
manju tekočih ukrepov ekonomske politike, zlasti na področju cen, davkov, 
ekonomskih odnosov s tujino in tudi kompenzacij. 

Pri tem bodo morali ukrepi ekonomske politike v prvi vrsti spodbujati 
domačo proizvodnjo, zlasti tistih proizvodov, kjer imamo očitne komparativne 
prednosti. 

Pri proizvodih, kjer je domača proizvodnja v tem letu deficitarna, bo po- 
trebno sprejeti intervencijske ukrepe z uvozom blaga oziroma intervenirati iz 
blagovnih rezerv federacije, republike in občin. Večina občin sploh še nima 
oblikovanih blagovnih rezerv. 

2. Nezadostna učinkovitost pri odpravljanju motenj v preskrbi je pokaza- 
la na slabo organiziranost nosilcev preskrbe ter na pomanjkljivosti v pretoku 
informacij, ker pogojuje neusklajenost v aktivnosti in zmanjšuje učinkovitost 
pri realizaciji intervencijskih ukrepov. Tako je trajalo več kot mesec dni od 
sprejetja zahtevka za intervencijo z zveznimi blagovnimi rezervami oziroma 
od zahtevka za intervencijski uvoz blaga pa do trenutka, ko se je to blago po- 
javilo v prodajalnah. 

Slaba organizacijska in tehnološka povezanost med organizacijami zdru- 
ženega dela proizvodnje in trgovine je bistveni dejavnik, ki je vplival na za- 
kasnitve pri dobavi blaga v drobno prodajo. 

Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da je slaba povezanost vseh no- 
silcev preskrbe, organizacij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti, 
poslovnih skupnosti in Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino eden od izredno pomembnih vzrokov za prepočasno reševanje tekočih 
problemov preskrbe. 

3. Sedanje izkušnje so pokazale, da so v praksi številne nejasnosti in tudi 
nerazumevanja v zvezi z razmejitvijo odgovornosti za preskrbo prebivalstva z 
osnovnimi živilskimi prozvodi. 

Znano je, da po sprejetju nove ustave in tudi zakona o združenem delu 
in drugih sistemskih zakonov republika, občina, zlasti pa tudi organizacije 
združenega dela prevzemajo večjo odgovornost za preskrbo tržišča z osnovnimi 
živili. 

Pri razreševanju problema preskrbe v sedanjem obdobju smo bili pri rea- 
lizaciji sprejetih ukrepov za izboljšanje preskrbe. soočeni v nekaterih prime- 
rih z naštetimi dejstvi in z dominacijo poslovnih interesov posameznih organi- 
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zacij združenega dela in težavami pri izvajanju posameznih akcij, ker v neka- 
terih občinah nimajo zadolžene niti ene osebe za spremljanje preskrbe niti 
nimajo določenih nosilcev preskrbe. 

Iz nekaterih občin praktično nismo mogli dobiti podatkov, razen od tržne 
inšpekcije. Ko smo sklicali razgovor, se ena tretjina predstavnikov občin sploh 
ni udeležila tega razgovora. 

Prav tako je pomanjkanje samoiniciative v nekaterih organizacijah zdru- 
ženega dela pogojevalo motnje v preskrbi. Pri zagotavljanju stabilne pre- 
skrbe občana je prišla premalo do izraza vloga Organiziranih potrošnikov in 
delno tudi subjektivnega faktorja. Zato menimo, da je ponovno potrebno jas- 
no opozoriti, kateri dejavniki so odgovorni za preskrbo. 

Za normalno preskrbo so odgovorne organizacije združenega dela trgovi- 
ne in proizvodnje, katere morajo medsebojne odnose urejati na dolgoročnih 
osnovah, ob udeležbi organiziranih potrošnikov v skladu z določili zakona o 
združenem delu. 

V večjih potrošniških centrih lahko ustanovljene poslovne skupnosti po- 
stanejo mesto za samoupravno sporazumevanje enakopravnih subjektov in te 
so tudi nosilke preskrbe, katere prevzemajo tudi celotno odgovornost za nor- 
malno preskrbo. 

Vsaka občina mora imeti izdelano okvirno oceno potreb oziroma bilanc in 
sprejeti ukrepe, to je program ukrepov v skladu s pristojnostjo in možnostjo za 
pokritje teh potreb. 

Občine morajo v skladu s sprejetimi stališči in programi oblikovati tudi 
lastne rezerve, tako da v primeru motenj izvršijo intervencijo na trgu s temi 
rezervami. 

Sedaj imamo praktično te rezerve v izredno majhnem številu občin, kljub 
temu, da so bila pri dotiranih občinah zagotovljena tudi sredstva iz pro- 
računa. 

Na ravni republike se sprejemajo ukrepi ekonomske politike za uresni- 
čevanje ciljev, opredeljenih v dokumentu o izvajanju plana v določenem ča- 
sovnem obdobju, in s tem ustvarjajo pogoji za proizvodnjo in prodajo kme- 
tijskih proizvodov. 

Nadalje je republika odgovorna za intervencije v primeru večjih motenj v 
preskrbi z osnovnimi živili, to je, ko nastopi deficitarnost pri posameznih pro- 
izvodih, katerih ni mogoče odpraviti z nabavo proizvodov na domačem tr- 
žišču. Intervencije so lahko dvojne: v obliki intervencij z blagovnimi rezervami 
republike in v obliki zagotavljanja intervencijskega uvoza. Ob tem moramo 
upoštevati celovit pomen in funkcijo blagovnih rezerv, katere so tudi kom- 
ponenta obrambne pripravljenosti. Njihova sprostitev je upravičena le v pri- 
meru večjih motenj v preskrbi, ne pa kod kontinuirana intervencija, s katero 
bi zagotavljali normalno preskrbo. 

Na ravni federacije, to je na četrtem nivoju, gre za urejanje sistemskih 
vprašanj in sprejetje ukrepov ekonomske politike v skladu s pristojnostjo 
federacije. 

Na podlagi navedenega je opredeljena razmejitev pristojnosti in tudi od- 
govornosti na področju preskrbe, zlasti pa je pomembna medsebojna pove- 
zanost in koordinacija ter pravočasno ukrepanje vseh članov v preskrbi ozi- 
roma nosilcev v preskrbi. 

In na koncu, da zaključim, še nekaj o tem, kaj misli storiti Izvršni svet 
za prvo četrtletje. 
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Sedanje motnje v preskrbi in tekoči ukrepi terjajo podrobnejšo analizo 
vzrokov, na osnovi katerih se bodo sprejeli ukrepi za izboljšanje preskrbe, 
zlasti v letu 1980. Hkrati bo v Socialistični republiki Sloveniji izdelan določen 
koncept koordinacije aktivnosti in dvosmernega pretoka informacij v zvezi 
z zagotavljanjem normalne preskrbe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za leto 1980 že sprejel program 
stalnih rezerv in program tržnih rezerv, prav tako pa bodo podrobneje raz- 
členjene tudi naloge Gospodarske zbornice in občin, in sicer v družbenem 
dogovoru o izvajanju politike cen v letu 1980. 

Poleg tega imamo pripravljen predlog naslednjih ukrepov. Kdaj pa bo 
sprejet, pa ne vem. 

Pristojnim zveznim organom bo Izvršni svet predlagal, da pri interven- 
cijskem uvozu blaga široke potrošnje poenostavi postopek v primeru defi- 
citarnosti posameznih proizvodov na domačem trgu oziroma v primeru čez- 
merne rasti cen na domačem trgu. 

Predlagamo, da bi odločbo o dodelitvi blagovnega kontingenta oziroma 
deviznega kontingenta samostojno izdal Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino. 
Kot smo že navedli, imamo večje število točk, kjer mora ta dokumentacija 
krožiti. Ta postopek je izredno dolg; predlagamo poenostavitev tega postopka. 

Izvršni svet se bo zavzemal, da se v projekciji plačilnobilančnega položaja 
Socialistične republike Slovenije nameni večji delež sredstev za uvoz blaga, 
kjer so izvršene intervencije in kjer bo intervencijski poseg nujen. Nadalje 
bo Izvršni svet predlagal Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino, da se odobrijo avansi za uvoz blaga široke potrošnje, zlasti za 
južno sadje, za prvo četrtletje. 

Naslednje, kar je dogovorjeno s Samoupravno interesno skupnostjo za 
ekonomske odnose s tujino, je, da se bodo dopolnila merila za usklajevanje 
planov z vključitvijo kriterija, tako da bodo organizacije združenega dela, 
katerih naloga je zagotoviti preskrbo domačega trga z določenimi osnovnimi 
ali pomembnejšimi proizvodi, pridobile pravico do nakupa deviz za uvoz tega 
reprodukcijskega materiala, pod pogojem, da bodo zagotavljale tudi normalno 
preskrbo na domačem trgu, to se pravi, ko gre za uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala. 

Izvršni svet ima pripravljen tudi predlog določenih ukrepov, konkretno 
na področju cen in pa tudi glede zalog v trgovini. Pripravljen je tudi odlok o 
obveznih zalogah trgovine pri določenih proizvodih. Pripomniti je potrebno, 
da predloženi ukrepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ne bodo učin- 
koviti; če ne bo hkrati potekala tudi intenzivna aktivnost za preoblikovanje 
družbenoekonomskih odnosov med organizacijami združenega dela v primar- 
ni proizvodnji, predelavi in prodaji, z aktivno udeležbo potrošniških svetov. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! V skladu z dogovorom v 
začetku seje bi se morali dogovoriti, ali se ob tej priložnosti zadovoljimo s 
tem odgovorom na delegatsko vprašanje ali pa mislimo, da bi-bilo potrebno 
problem obravnavati kot posebno točko dnevnega reda na eni izmed prihod- 
njih sej. Predvsem vprašujem delegate iz Maribora! Zeli kdo razpravljati o 
tem? (Ne.) Mislim, da bi se zaenkrat lahko zadovoljili s tem, dejansko iz- 
črpnim odgovorom na delegatsko vprašanje. Kasneje pa, če se bo pokazala 
potreba in če bodo delegati takega mnenja, se bomo teh problemov lotili tudi 
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na drug način in ne samo prek sistema delegatskih vprašanj. To pomeni, da 
bomo dali to vprašanje na dnevni red in eventualno tudi oblikovali ad hoc 
telesa, ki naj bi se ukvarjala s to problematiko. Se zbor strinja s tem? Besedo 
ima tovariš Ivan Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Prosim, če bi tovariš Korošec lahko dal še po- 
ročilo, kaj so inšpekcijske službe odkrile na terenu in kako so opravile svojo 
nalogo. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo dajem tovarišu Korošcu! 

Štefan Korošec: Mislim, da je v tem obdobju bilo izrečeno tudi 
dosti kritike na račun tržnih inšpektorjev in verjetno bo treba, da s celotno 
spremembo in uveljavljanjem novega našega gospodarskega sistema, zlasti 
pa tudi z uresničevanjem funkcij vseh nosilcev preskrbe, tudi pri zakonu o 
inšpekciji uveljavimo nekatere dopolnitve. V tej akciji mislim, da je tržna in- 
špekcija dokaj intenzivno delovala, tako da je izvršila v mesecu novembru 
800 pregledov. Izdala je okrog 230 omejitvenih določb in v okrog 130 pri- 
merih dala predlog za kaznovanje sodniku za prekrške. V tem mesecu je 
dala tudi 8 ovadb javnemu tožilcu. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš Ivan Zelenšek pravi, da je za- 
dovoljen tudi s tem odgovorom, zato predlagam, da to točko dnevnega reda 
zaključimo, in to na način, kot sem prej predlagal. 

Vsi ti odgovori na delegatska vprašanja so napisani v Poročevalcu, samo 
brati ga je treba. Tisti, ki vprašanje postavi, in vse skupine dobe pismen odgo- 
vor. Malo je treba pogledati! Sedaj pa predlagam, da nadaljujemo. 

Na delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina delegatov za kmetij- 
sko dejavnost, 3. okoliš, Ajdovščina v zvezi s ceno goriva,, uporabljenega za 
kmetijske traktorje in njihove priklopnike, bo odgovorila tovarišica Milica 
Ozbič, podpredsednica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance. 
Prosim! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
iz Ajdovščine je vprašala, kaj namerava storiti Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da se zadosti vsaj načelu pravičnosti in da se prispevek za ceste od 
goriva pri kmetijskih traktorjih in njihovih priklopnikih ukine. Nadomestilo 
v višini 2,392 dinarja od litra bencina in 1,8 dinarja od plinskega olja morajo 
plačevati kmetijske organizacije in kmetje tudi za gorivo, ki ga uporabljajo 
kmetijski traktorji in njihovi priklopniki. Splošno je znano, da trošijo kme- 
tijski traktorji gorivo le na kmetijskih površinah in da izkoriščajo javne ceste 
kvečjemu v višini 1'% °d celotne porabe goriva. Neutemeljeno in krivično je 
torej da morajo imetniki kmetijskih traktorjev prispevati za javne ceste 
enak znesek, kot na primer lastniki osebnih avtomobilov. To dejstvo je v 
nasprotju z ustavnim načelom o enakosti pravic, dolžnosti in odgovornosti. 
Tako meni delegacija iz Ajdovščine. 

Odgovor je naslednji: Cene naftnih derivatov so glede na enotno dolo- 
čene elemente strukture cene naftnih derivatov enotne v vsej državi. Zvezni 
izvršni svet je na podlagi prvega odstavka 231. člena zakona o družbeni 
kontroli cen pooblaščen, da določa maksimalne cene za naftne derivate pri 
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proizvajalnih organizacijah. Stopnje temeljnega prometnega davka so do- 
ločene z zveznim zakonom o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, 
v tarifi temeljnega prometnega davka oziroma z uredbo, ki jo sprejme Zvezni 
izvršni svet. Prav tako je enotno določena marža trgovini z naftnimi derivati. 
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v odloku o višini in razporeditvi 
nadomestila za uporabo cest, vsebovanega v prodajni ceni bencina in plinskega 
olja, določi višino nadomestila v znesku razlike med enotno maloprodajno 
ceno bencina in diselskega goriva v državi ter enotno določenimi elementi 
strukture cene teh goriv na zvezni ravni. Zato ob enotno določenih elementih 
strukture cene naftnih derivatov na zvezni ravni ni mogoče določiti zneska 
nadomestila za ceste v drugačni višini za posamezne porabnike bencina in 
plinskega goriva v republiki. 

Po odloku Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o višini in razporeditvi 
nadomestila za uporabo cest, vsebovanega v prodajni ceni bencina in plinskega 
olja, ki se uporablja tudi za pogon kmetijskih strojev, je znesek nadomestila za 
ceste pri 86-oktanskem bencinu 2,392 in pri diesel gorivu 1,8 dinarja. V okviru 
davčne politike pa je sprejeta vrsta drugih ukrepov za spodbujanje mehani- 
zacije v kmetijstvu. Tako je oproščena plačila prometnega davka nabave vse 
kmetijske opreme, od traktorjev, nakladalnikov, sejalndkov, trosilnikov do 
molznih naprav in drugega. Tudi posebni prometni davek od premoženja to- 
vornih motornih vozil se ne plačuje od vozil, ki se pretežno uporabljajo za 
kmetijsko proizvodnjo. 

Na področju registracije motornih vozil velja za kmetijsko mehanizacijo 
tudi posebna ureditev, ko se taka vozila le evidentirajo in niso v tej zvezi 
podvržena nobenim dajatvam. Kljub močno prisotni želji, da se tudi z ukrepi 
na področju davčne politike in ostalih dajatev spodbuja nabava in uporaba 
kmetijske mehanizacije, pa ocenjujemo, da ne bi bilo primerno, da v zvezi z 
dajatvami posebej obravnavamo goriva, ki se uporabljajo za pogon te mehani- 
zacije, saj bi bila realizacija takega ukrepa zelo zahtevna. Gre za gorivo, ki 
je namenjeno širšemu krogu uporabnikov, ne le kmetijski mehanizaciji. Mo- 
ralo bi se prodajati na ločenih prodajnih mestih posebej za kmetijsko meha- 
nizacijo. Vsako drugačno uveljavljanje oprostitve bi bilo vezano na kompli- 
cirano tehnično izvedbo. Zelo težavna, če že ne kar nemogoča pa bi bila 
kontrola namenske uporabe takega goriva. Predvsem je takega mnenja Iz- 
vršni svet tudi glede na to, da sta družbena kontrola cen in naftnih derivatov, 
tako v proizvodnji kot v prometu, in določitev posameznih elementov strukture 
cene v zvezni pristojnosti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije torej ne more 
uvesti drugačne rešitve glede višine nadomestila za ceste za posamezne porab- 
nike goriv v naši republiki. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! So delegati iz 3. okoliša, 
Ajdovščina zadovoljni z odgovorom? (Zadovoljni.) 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje na današnji seji? (Ne.) Ce tega 
ne želi nihče, potem samo še naslednje. 

Obveščam vas, da je Zbor združenega dela pri točkah, kjer je sprejemal 
končne odločitve, usklajen z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. Prav 
tako vas obveščam, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
sprejela na seji dne 21. novembra 1979 stališča, sklepe in priporočila Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
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odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji v enakem besedilu kot 
naš zbor. 

Pred zaključkom današnje seje vas za orientacijo obveščam, da na pod- 
lagi 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sklicujem že danes 31. sejo 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki bo v sredo, dne 26. decem- 
bra 1979, s temle predlogom dnevnega reda: 

1. določitev dnevnega reda 31. seje, 
2. predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slo- 

venije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1980, 
3. predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 

SR Slovenije, 
4. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980, 
5. predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za 

potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980, 

6. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za 
republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1980, 

7. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks, 

8. predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1979, 

9. predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amor- 
tizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
leta od 1977 do 1979, 

10. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

11. predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, 

12. osnutek zakona o spremembi zakona o ugotavljanju skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa integracije skupnih služb za vodenje civil- 
nih in vojaških letal v obdobju od 1977 do 1981 in programa modernizacije 
skupnih služb za vodenje civilnih letal v obdobju do 1981, 

13. volitve in imenovanja, 
14. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zaradi precejšnjega števila pomembnih vprašanj predlagam, da se kot 

sklic 31. šteje današnji dan. Želel bi vas opozoriti, da utegne biti seja 26. de- 
cembra dolga, zato predlagam, da se na takšno sejo pripravite. Pa ne mislim 
samo z razpravami, kar je sicer pomembno, ampak tudi glede na to, da bo 
treba, če se bo seja zavlekla, pač vzdržati do konca. Tistim delegatom, ki 
so vezani na prometna sredstva, predlagam, da pač v takem primeru pre- 
nočijo v Ljubljani. 

In za konec še to. Gradiva, ki so strogo zaupne narave, prosim, da pustite 
na klopeh. S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. 

Zahvaljujem se vam za udeležbo in sodelovanje in zaključujem 29. sejo 
Zbora združenega dela. 

(Seja je bila zaključena ob 17.15. uri.) 
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(10. oktobra 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.00 uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
25. sejo Zbora občin. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, preden 
določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi poročilo za zbor. V Ko- 
misijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tovariša Rado- 
vana Vrabca, delegata iz Kopra za predsednika, tovariša Cirila Pluta, delegata 
iz Krškega in tovariša Franca Cer jaka, delegata iz Laškega za člana. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da o tem 
predlogu glasujete z dviganjem rok. Kdor je. za, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 25. sejo Zbora občin izvoljeni; za pred- 
sednika tovariš Radovan Vrabec, za člana pa Ciril Plut in Franc Cerjak. 

Prosim Komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila delegatov 
in da pripravi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker 
bo Komisija hitro opravila svoje delo. 

Vmes, kot navadno, še nekaj obvestil. Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, 
kolikor je seveda to v njegovi moči, na delegatska vprašanja odgovoril čimprej, 
prosim tiste delegate, ki imajo morda pripravljena pismena vprašanja, da jih 
oddajo sekretarju zbora. Ta vprašanja bomo poslali Izvršnemu svetu in drugim 
morebitnim naslovnikom z željo, da odgovorijo po možnosti že na tej seji, 
sicer pa na naslednji. Ravno tako prosim tiste delegate, ki ste se namenili raz- 
pravljati, pa se še niste prijavili za razpravo, da to opravite med odmorom, 
ko čakamo na poročilo Komisije. 
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Obveščam vas tudi, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva na 
svoji 8. seji dne 3. oktobra obravnavala in sprejela predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov v enakem bese- 
dilu kot naš zbor, ki je ta zakon obravnaval na svoji 24. seji dne 26. septembra. 
Zato ugotavljam, da je bil predlog zakona sprejet v vseh pristojnih zborih v 
enakem besedilu. In ker so zbori med seboj usklajeni, je bil zakon na ta način 
v Skupščini sprejet. 

Kar zadeva vaše pobude s prejšnje seje, ki ste jih dali k periodičnemu 
delovnemu programu, bi vam povedala podobno, kot je na sami seji pojasnila 
tovarišica podpredsednica Mara Žlebnik, namreč da je v Skupščino že prišlo 
gradivo, ki obravnava problematiko cest. Takrat je namreč novogoriški delegat 
predlagal, da naj bi to gradivo prišlo čimprej na dnevni red. Dana je bila tudi 
pobuda za obravnavo nekaterih zunanjepolitičnih vprašanj v zvezi s Havano. 
To pobudo je sprejel v svoj periodični načrt tudi Družbenopolitični zbor. To 
se pravi, da so bile pobude, ki so bile dane na prejšnji seji zbora, sprejete. 

Kaže, da je komisija že opravila svoje delo. Zato prosim predsednika 
Komisije, da poroča zboru! 

Radovan Vrabec: Poročilo o pregledu pooblastil za125. sejo Zbora 
občin, ki je bila sklicana za 10. oktober 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja 
Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. čle- 
na poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbora in 
iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega 
zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljana ter 
Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Lendava in Postojna. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena poslov- 
nika Zbora občin predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 25. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali. Zeli morda kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, potem prehajamo 
na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker, kot ste slišali, 
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo Verifikacijske komisije, 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 pooblastila 
delegatov za 25. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in 
da lahko pravno vel javno razpravlja in sklepa. 

Na seje zborov oziroma na skupno zasedanje vseh treh zborov so bili poleg 
predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije povabljeni še: Repu- 
bliška konferenca Socialistične zveze Slovenije, Republiška konferenca Zveze 
socialistične mladine Slovenije, Skupnost slovenskih občin, predsedniki skup- 
ščin republiških samoupravnih interesnih skupnosti ter vsi predsedniki odbo- 
rov našega zbora. 

Seje zbora se udeležujejo tudi: tovarišica Mara Zlebnik, podpredsednica 
Izvršnega sveta ter ostali predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih točkah 
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dnevnega reda, tovariš Savin Jogan, član Izvršnega odbora Predsedstva Repu- 
bliške konference SZDL Slovenije za Republiško konferenco Socialistične zveze, 
tovariš Geza Farkaš, predsednik konference mladih v krajevni skupnosti za 
Republiško konferenco Zveze socialistične mladine Slovenije, tovariš Marjan 
Grampovčan, odgovorni urednik Občana za Skupnost slovenskih občin, dr. Stane 
Zupančič, predsednik Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije, tovariš Ljubo 
Črepinšek, podpredsednik Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, tovariš 
France Štiglic, predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, tovarišica 
Marija Cigale, tajnica Skupnosti socialnega varstva in dr. Vladimir Klemenčič, 
predsednik Izvršnega odbora Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti se bodo v glavnem udele- 
žili skupnega zasedanja vseh treh zborov, po lastni presoji pa sodelovali tudi 
na ločenih sejah zborov. 

Od predsednikov odborov se seje udeležujeta tovarišica Zdenka Jurančič, 
predsednica Odbora za finance in tovariš Tomaž Vuga, predsednik Odbora 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Hkrati 
obveščam zbor, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles našega 
zbora in Skupščine naslednji tovariši: tovariš Marjan Ašič, podpredsednik 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
tovariš Franc Talar, član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tova- 
riš Janez Ocepek, član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, tovariš 
Vili Petek, član Odbora za finance, tovariš Franjo Turk, predsednik Komisije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, dr. Lojze Ude, predsednik 
Zakonodajno-pravne komisije, ki je na današnji seji hkrati tudi poročevalec 
Komisije za spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu, tovariš Franc 
Mrcina, podpredsednik Komisije za vprašanja borcev NOV, tovariš Ivan Ein- 
falt, član Komisije za pravosodje, tovariš Gianfranco Sillian, član Komisije za 
narodnosti in tovariš Vlado Uršič, član Komisije za mednarodne odnose. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 25. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 27. septembra ste bili obveščeni, da bo dnevni red razširjen 
še s predlogom zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1979. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni pred- 
ložila nobenega predloga odloka, umikam z dnevnega reda 8. točko, to je volitve 
in imenovanja. 

Tako predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 25. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 24. seje zbora, 
3. poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov 

v Socialistični republiki Sloveniji, 
4. poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike 

republike, 
5. predlog zakona o varnosti pomorske plovbe, 
6. predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1979, 
7. osnutek zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen, 
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8. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi 
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne 
kredite, 

9. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o takem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, prosim, da 

glasujete. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno 
sprejet. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas obve- 
ščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora 
na skupnem zasedanju poslušali uvodni besedi k 3. in 4. točki dnevnega reda, in 
sicer k poročilu o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga bo podal predsednik Skupščine tovariš 
Milan Kučan, in k poročilu o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike, ki ga bo podal predsednik Zakonodajno-pravne komisije tova- 
riš dr. Lojze Ude. Poleg tega bomo na skupnem zasedanju poslušali tudi uvodno 
razpravo k obema poročiloma, ki jo bo imel podpredsednik Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze Slovenije tovariš Klemenčič. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 24. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika 24. seje zbora ste prejeli. Pri prepisovanju zapisnika 
so nastale manjše tiskovne napake, in sicer: na prvi strani se besede »na pred- 
log predsednice« nadomestijo z besedami »na predlog predsedujočega«, na tretji 
strani pa se v 21. točki med besede »razvoj s 5.« vneseta besedi »v zvezi s«; isti 
popravek se opravi na 18. strani v naslovu točke dnevnega reda in v prvi in 
drugi točki sprejetega sklepa k tej točki dnevnega reda. 

Morda kdo od delegatov predlaga še kakšen popravek? (Ne.) Ce nihče, 
prosim, da o tako popravljenem zapisniku 24. seje zbora glasujemo. Kdor je za 
to, da se zapisnik odobri s temi popravki, naj prosim glasuje! (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 24. seje zbora. 
Prosim, da gremo skupaj v veliko dvorano, kjer bo skupno zasedanje 

vseh treh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 uri in se je nadaljevala ob 11.15 uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo sejo 
našega zbora. Na začetku nisem povedala, ker mi niso dali vseh podatkov, da 
se udeležuje seje tudi tovariš Franček Kavčič, član Sekretariata Predsedstva 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Obveščam vas tudi, da je med 
tem časom prišel na sejo tudi tovariš Janez Sedej, delegat iz Postojne. 
Tako sodeluje na današnji seji 61 delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični republiki 
Sloveniji. 
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Poročilo je zborom predložilo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. Kot 
veste, je bilo poročilo pripravljeno na podlagi regijskih posvetov, ki jih je letos 
spomladi organiziralo Predsedstvo Republiške skupščine skupaj z vodstvom 
Republiške konference SZDL z namenom, da bi v neposrednem stiku z delegati, 
vodstvi občinskih skupščin in vodstvi družbenopolitičnih organizacij ugotovili, 
kako potekajo v delegatskem sistemu procesi oblikovanja in uveljavljanja dele- 
gatskih odločitev in kako se v te procese vključujejo delovni ljudje in občani 
ter vsi družbeni subjekti, ki so odgovorni za učinkovito in dobro delovanje 
delegatskih skupščin. 

Uvodno besedo smo pravkar poslušali. Predstavnica Izvršnega sveta pri tej 
točki dnevnega reda je tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu številka 15. Obravnavala so ga 
vsa delovna telesa našega zbora in delovna telesa Skupščine, ki so zboru predlo- 
žila tudi pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci delovnih teles poročila tudi ustno dopolniti? Pro- 
sim, tovariš Janez Ocepek, poročevalec našega Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem! 

Janez Ocepek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin je na seji 27. sep- 
tembra 1979 obravnaval poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov v Socialistični republiki Sloveniji, katerega namen je pred- 
vsem opozoriti na slabosti, pomanjkljivosti in napake pri uresničevanju dele- 
gatskega sistema in delegatskih odnosov v skupščinskem sistemu, ki kljub opaz- 
nemu pozitivnemu premiku še vedno ovirajo uveljavljanje neposrednih intere- 
sov delovnih ljudi in občanov in njihov neposreden vpliv na reševanje vseh 
bistvenih vprašanj družbenega in materialnega razvoja. 

V razpravi smo še posebej poudarili nekatera odprta vprašanja, ki otežu- 
jejo učinkovitost uresničevanja in izvajanja delegatskega sistema, tako na 
nivoju občine kot tudi na nivoju republike. Ugotovili smo, da se občinske 
skupščine pri sprejemanju pomembnih družbenih odločitev še premalo uveljav- 
ljajo kot konference delegacij za zbore Republiške skupščine, kar še zlasti velja 
za Zbor občin, in da se večina stališč oblikuje v glavnem še vedno v skupinah 
delegatov. Zato si bo treba v prihodnje prizadevati za to, da bodo oblikovale 
stališča do pomembnih zadev predvsem občinske skupščine kot konference dele- 
gacij, skupine delegatov pa le izjemoma, ker bo le na ta način resnično dana 
možnost delovnim ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih in tudi v občinah, da vplivajo na odločitve v Republiški in Zvezni 
skupščini. 

V prihodnje bo potrebno krepiti vlogo posebnih problemskih konferenc 
delegacij, ki bi ob sodelovanju ustreznih strokovnih potencialov in vseh zainte- 
resiranih družbenih dejavnikov sistemsko poglobljeno obravnavale posamezna 
vsebinsko zahtevna gradiva. 

V razpravi smo opozorili tudi na problem slabe povezanosti delovnih teles 
s temeljnimi delegacijami, skupinami delegatov in z občinsko skupščino kot 
konferenco delegacij. Zato so stališča in sklepi, sprejeti na sejah delovnih teles, 
v pretežni meri odraz in sinteza mnenj njihovih članov in ne delegatske baze.' 
Zaradi tega bo potrebno dosledneje prilagajati metode in oblike dela delovnih 
teles zahtevam delegatske skupščine. Ob tem bi kazalo razmisliti o širši sestavi 
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delovnih teles v tem smislu, da bi sodelovali pri obravnavi vsebinsko pomemb- 
nejših gradiv tudi najbolj zainteresirani družbeni dejavniki, po potrebi pa tudi 
ustrezni strokovnjaki, ki poznajo obravnavano problematiko. 

Delegatom na sejah zbora bi lahko bistveno olajšali delo tudi na ta način, 
da bi jim predhodno posredovali sintezo celotne razprave sej delovnih teles 
zbora, s posebej izpostavljenimi bistvenimi problemi, ki so prisotni na določe- 
nem področju. Ob tem pa se moramo zavedati, da je eden od pogojev za uspešno 
delo delegatov ta, da se bodo zadeve reševale po čimbolj demokratični in samo- 
upravni poti in manj s klasično proceduro, ki večkrat otežuje učinkovitost dela 
delegatov. 

Glede delovnih programov na nivoju republike in občine smo se strinjali 
z mnenjem, da bo potrebno dosledneje spoštovati roke za obravnavo posamez- 
nih zadev, saj imajo občinske skupščine že sedaj težave pri realizaciji svojih 
programov, v katere so vključile tudi nekatere pomembnejše zadeve s pro- 
grama dela Republiške skupščine, ki pa jih zaradi časovnega neskladja ne 
utegnejo obravnavati v predvidenem roku. Na ta način ni mogoče realizirati 
sočasne razprave o pomembnejših zadevah v ustreznih sferah družbenopolitič- 
nega življenja, tako v občini kot tudi v republiki. 

V zvezi s preobsežnostjo delovnih programov smo ugotovili, da bo potrebno 
v večji meri selekcionirati posamezne zadeve, ki so predvidene za obravnavo na 
sejah delovnih teles in zborov, ter jih po možnosti dosledno obravnavati le tam, 
kjer obstaja resnično neposreden interes za to. Pomembno je tudi, da bi 
v večji meri težili k doslednemu uveljavljanju specifičnosti posameznih zborov, 
kar bi prav tako prispevalo k racionalni selekciji zadev iz delovnih programov 
občinskih skupščin in Republiške skupščine. 

Glede skupin delegatov smo poudarili, da so le-te še vedno stalna oblika 
dela v vseh občinah in da v večini primerov prevzemajo funkcijo občinskih 
skupščin kot konference delegacij, kar v prihodnje ne bo smelo prevladovati. 
Skupine so namreč še premalo povezane z delegatsko bazo, z družbenopolitič- 
nimi organizacijami in z drugimi dejavniki v občini ter za to ne izražajo vedno 
najširših interesov delovnih ljudi in občanov iz svojega območja. Prav tako je 
opaziti redke primere, ko se skupine povezujejo s člani delovnih teles v Repu- 
bliški skupščini. Predvsem pa bi morale biti sestavni del aktivnosti v delegatski 
bazi oziroma v pripravah za sejo skupin delegatov družbenopolitične organiza- 
cije, ki pa se zaenkrat še dokaj redko pojavljajo v tej vlogi. V razpravi smo 
se zavzeli tudi za to, da bi bilo treba v občinah v večji meri razviti nadzorno 
funkcijo ustreznih družbenih dejavnikov nad izvajanjem sprejetih zakonskih 
predpisov in še posebej samoupravnih splošnih aktov, kar je eden od pomemb- 
nih pogojev za dosledno izvajanje in uveljavljanje delegatskega sistema. 
Hvala lepa. , 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa, tovariš Ocepek! Besedo ima 
tovariš Gianfranco Sillian, poročevalec Komisije za narodnosti! 

Gianfranco Sillian: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V tem kratkem izvajanju se želim zadržati na enem od vidikov dele- 
gatskega sistema, to je na informiranju. Zdi se mi, da je že kar odveč podčrtati 
izreden pomen procesa informacij v tem sistemu, ki je edinstven v svetu in ki 
ga državljani Jugoslavije uresničujemo v zadnjih letih. Kljub temu moramo 
ugotoviti, da je prav informacija ena od najbolj deficitarnih komponent v tej 
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fazi uresničevanja samoupravnega socializma. Res je, da smo uspeli, da se 
informacije pretakajo iz baze proti različnim oblikam skupščinskega življenja, 
vendar pa tega ne moremo reči, ko gre za povratek informacij iz različnih sfer 
odločanja proti bazi. To predstavlja eno od največjih ovir za popolnejše ures- 
ničevanje delegatskega sistema, katerega realizacijo analiziramo danes v naši 
skupščini. 

Vprašanje informiranja je še zlasti pereče, ko gre za delegate madžarske 
in italijanske narodnosti, ki nimajo vedno prevedenih gradiv iz delegatskega 
življenja v svoj jezik, kar jih kot subjekte v družbenopolitičnem življenju ovira 
pri njihovem delovanju. 

Po drugi strani ugotavljamo, da je javnost v Sloveniji pomanjkljivo obve- 
ščena o delegatskem delovanju pripadnikov obeh narodnosti. Naše poročilo 
tudi opozarja na velik pomen funkcije samoupravnih interesnih skupnosti za 
prosveto in kulturo pripadnikov narodnosti pri uresničevanju delegatskega 
sistema na narodnostno mešanih področjih. 

To je nekaj vprašanj, katerim bomo morali v prihodnje posvetiti več pozor- 
nosti, da bo delegatski sistem lahko dosegel tiste vrednote, ki si jih mi vsi 
želimo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Danes ste na klop dobili tudi 
predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel naš zbor. Sklep je kratek in v skladu 
z usmeritvami odborov, ker predvidevamo, da bi današnja razprava mogla ven- 
darle izzveneti tudi v to smer, da bi sklep delno dopolnili zlasti s specifičnostmi 
našega zbora. Predlagam, v smislu 47. člena poslovnika, da imenujemo skupino 
delegatov, ki bi po razpravi v zboru predlagala morebitne dopolnitve oziroma 
spremembe predloga sklepa. 

V skupino predlagam naslednje delegate: tovariša Janeza Ocepka, poroče- 
valca našega Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem in delegata iz 
občine Trbovlje za predsednika, tovariša Staneta Božiča, delegata iz Kranja, 
tovariša Toneta Klemena, delegata iz Ljubljane, tovariša Toneta Rožmana, dele- 
gata iz Celja in tovariša Janeza Zafreda, delegata iz Novega mesta, za člane. 

Ima morda kdo drugačen predlog? (Ne.) Ce nihče, prosim, da o tem gla- 
sujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Na podlagi vseh gradiv, ki smo jih prejeli za to točko in uvodnih razprav, 

začenjam razpravo. Besedo ima tovariš Tone Klemen, delegat iz mesta Ljub- 
ljana. Prosim! 

Tone Klemen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot je v uvodnem gradivu za današnjo sejo pravilno ugotovljeno, je več razlo- 
gov, da se preveri učinkovitost delegatskega sistema prav v občinah, kjer sta 
v prvem planu oblikovanje in sprejemanje odločitev o večini osebnih in skupnih 
interesov delovnih ljudi in občanov. Tudi v Ljubljani smo, kot že tolikokrat 
poprej uvrstili to problematiko v prvi plan aktivnosti subjektivnih sil temeljne 
ravni, pa tudi občin in mesta. Rezultati, ki smo jih na tem področju dosegli, so 
sicer spodbudni, res pa je, da mnoge slabosti, ugotovljene v prvem delu obrav- 
navanega poročila, veljajo v celoti ali pa vsaj deloma tudi za prakso ljubljanskih 
občin oziroma mesta. Od tod tudi močno poudarjena aktivnost, ki je v našem 
mestu prisotna domala v vseh organizacijah Socialistične zveze, ob močni pod- 
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pori organizacij ZK in njenega članstva, sindikatov, borcev, mladine in drugih 
dejavnikov. Pa tudi sicer so v sami delegatski bazi prisotna prizadevanja za 
nadaljnje uveljavljanje delegatskega sistema. 

Ne želim zmanjševati obsega te problematike v drugih sredinah, vendar 
moram že na začetku ugotoviti, da je Ljubljana tudi v tem pogledu posebna, 
če že ne specifična sredina. V njenem območju je namreč velika koncentracija 
prebivalstva, ki se je v zadnjih petnajstih letih skoraj podvojilo, kar že samo 
po sebi prinaša bogastvo najrazličnejših interesov. Tu je tudi velika koncen- 
tracija družbenih dejavnosti in ne nazadnje tudi specifična organiziranost druž- 
benopolitičnih skupnosti s petimi občinami in mestom kot posebno družbenopo- 
litično skupnostjo. Vse to in pa dejstvo, da je v Ljubljani tudi sedež mnogih 
regijskih in medobčinskih ustanov ter sedež republike, se odraža tudi v pestri 
problematiki delegatskega sistema v Ljubljani, ki združuje približno 40 tisoč 
delegatov. 

To pa je tudi razlog več za zaključek, da bi vsako prepuščanje te problema- 
tike stihiji ali slučajni aktivnosti družbenopolitičnih sil imelo skrajno škodljive 
posledice za učinkovitost in normalno delovanje samoupravnega sistema 
mesta. Od tod tudi prizadevanje, da se letošnja aktivnost od splošnih in 
abstraktnih razprav usmeri k objektivnemu analiziranju in ocenjevanju doseže- 
nega, predvsem pa k odpravljanju tistih poglavitnih slabosti, ki dušijo oziroma 
preprečujejo smelejše in učinkovitejše uveljavljanje delegatskega sistema. 

V nadaljnji razpravi se bom zaradi tega zadržal le na nekaterih vprašanjih, 
ki so prisotna v vseh dosedanjih razpravah in terjajo ustreznejšo aktivnost na 
vseh nivojih, včasih pa -tudi spremembo določene prakse. 

Prvo takšno vprašanje zadeva vlogo programiranja v pogojih uveljavljanja 
delegatskega sistema. V Ljubljani smo po dokaj tehtnih in kritičnih ocenah 
delovanja v prvem mandatnem obdobju prišli do ugotovitve, da je programi- 
ranje posameznih družbenih dejavnikov v občinah ali mestu sicer v prid siste- 
matičnemu in učinkovitemu delovanju posameznih dejavnikov, da pa še ne 
vodi k skupnemu uspehu. Neusklajenost programov temeljnih družbenopoli- 
tičnih aktivnosti je celo vodila k dvo ali večtimosti, neracionalni izrabi že 
tako pičlih kadrovskih in drugih zmogljivosti, stimulirala je močno prisotno 
sestankarstvo in povzročala tudi neučinkovitost sistema. V pogojih na občine 
razdeljenega mesta so se take težnje kazale v svojstvenih razsežnostih. 

Da bi kar najbolj uskladili aktivnosti pri razreševanju temeljnih interesov 
in potreb delovnih ljudi in občanov, se v Ljubljani že nekaj let dogovarjamo 
— z več ali manj uspeha pa ga tudi uresničujemo — o programu temeljnih 
in skupnih družbenopolitičnih aktivnostih mesta in pri tem programiranju 
upoštevamo politično identiteto posameznih dejavnikov, predvsem pa težimo 
k vsebinski in časovni opredelitvi pristopa posameznih in vseh dejavnikov pri 
uresničevanju skupnih nalog. 

Pri uresničevanju teh nalog seveda še marsikaj šepa. Res pa je, da so s tem 
odpravljene bistvene slabosti, izvirajoče iz neusklajenega delovanja občinskih 
in mestne skupščine, ter dosežena usmeritev celotne delegatske baze na proble- 
matiko, ki je v določenem obdobju v ospredju. In kar je pri tem še pomembno, 
družbenopolitične organizacije temeljnega občinskega in mestnega nivoja se, 
odvisno od obveznosti do določene problematike, pravočasno vključujejo v skup- 
na prizadevanja in s tem ustvarjajo tudi pogoje za uspešnejši delegatski nastop. 
V predhodnih razpravah je bilo ocenjeno, da je tak pristop celo osnovni pogoj, 
da bi lahko družbenopolitične organizacije dovolj zgodaj ustvarjale ustrezno 
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politično vzdušje v temeljni bazi o vprašanjih, ki so zajeta v programu Skup- 
ščine. 

Ta način in orientiranost programiranja pa sta tudi sicer spremenila odnos 
najrazličnejših dejavnikov mesta do skupnega programa, s tem pa tudi do 
skupščinskih programov kot dela celotne aktivnosti v našem mestu. Iz tega 
razloga je tudi položaj izvršnih svetov in upravnih organov mesta v odnosu na 
te programe, še zlasti pa programe skupščine, bistveno spremenjen. Poleg njih 
odločujoče posegajo v proces programiranja tudi delegatske strukture, še zlasti 
pa družbenopolitične organizacije. Pri tem usklajevanju smo posebej skušali 
doseči usklajenost s tistimi aktivnostmi, ki so dogovorjene v okviru regije, 
predvsem pa smo poskušali svoje programe uskladiti s programi Skupščine SR 
Slovenije, pa tudi družbenopolitičnih organizacij v republiki. Pri tem smo imeli 
nekaj težav zaradi časovne neusklajenosti, zato predlagamo zboru, da se tudi 
sicer zavzame za kar največjo možno časovno in vsebinsko usklajenost progra- 
miranja, kar bo gotovo tudi prispevalo k razbremenitvi in večji učinkovitosti 
delegatskih skupščin. Predlagamo, da se zbor zavzame tudi za doslednejše 
časovno in vsebinsko uresničevanje programov, kajti sicer bodo vsi učinki teh 
prizadevanj izničeni, kar se je v preteklosti nekajkrat pokazalo. 

V neposredni zvezi s programiranjem je tudi angažiranost delegatov našega 
mesta pri uresničevanju nalog občinskih, mestne oziroma Republiške skupščine, 
pa tudi Skupščine SFRJ. V dosedanjih razpravah je bilo ocenjeno, da ni 
razlogov za zadovoljstvo nad doseženim in da se tudi ni mogoče sprijazniti 
z neustrezno angažiranostjo naših delegatov v skupščini -mesta in še zlasti 
v skupščini republike. Mnenja smo, da je potrebno odločneje premagovati 
nezadovoljivo zainteresiranost zborov občinskih skupščin za delo skupščin 
vseh drugih nivojev. Ne le, da si je potrebno prizadevati za poglobljeno 
obravnavo vseh gradiv in predloženih zakonskih in drugih aktov Republiške 
skupščine, potrebni so tudi večji napori vseh naših delegatov za dejanski pri- 
spevek k vsemu tistemu, kar se v zborih Republiške skupščine sprejema. V tem 
smislu bo potrebna tudi večja aktivnost v delovnih telesih zborov Republiške 
skupščine. 

Pri premagovanju teh slabosti pa se bomo, po splošni oceni, morali vsi 
skupaj bolj zavzemati za zmanjšanje obsega gradiv, ki vsak dan prihajajo z 
vseh nivojev v temeljne samoupravne organizacije in skupnosti ter njihove 
delegatske strukture, čeprav objektivno gledano ne bo mogoče pristati na ugo- 
tovitve z nekaterih naših posvetov, češ da že najraznovrstnejša in obsežna pro- 
blematika, izvirajoča iz gradiv občinskih skupščin, časovno in tudi sicer pre- 
obremenjuje delegate, ki zaradi tega niso kos poglobljenemu obravnavanju 
problematike, ki se razrešuje na drugih nivojih. Ker kompromis s takšnim 
stanjem v Ljubljani ni mogoč, obstoj mesta kot posebne družbenopolitične 
skupnosti pa pogojuje še nove razsežnosti delegatskega udejstvovanja, je že za 
jesensko obdobje naloženo odgovornim dejavnikom, da temeljito proučijo di- 
menzije in vsebino pristojnosti zborov občinskih in mestne skupščine in sprej- 
mejo ukrepe za razbremenitev skupščin glede vseh tistih vprašanj, ki tudi po 
svoji vsebini in značaju spadajo na delovno področje izvršnih in upravnih 
organov ter drugih dejavnikov. Ocenjujemo, da bi bilo za uresničevanje te 
naloge koristno tudi ustreznejše angažiranje republiških organov, kar naj bi 
pri oblikovanju zaključkov tudi upoštevali. 

V zvezi z razbremenjevanjem si tudi prizadevamo, da se kar najbolj ra- 
cionalno organiziramo, ustrezno porazdelimo bremena občinskih in mestne 
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skupščine na eni strani ter skupščin samoupravnih interesnih skupnosti na 
drugi strani, seveda vse v skladu s položajem in specifično vlogo enih in drugih. 
V tej smeri gredo tudi napori za racionalnejšo pripravo in zasnovo delegatskih 
gradiv. Ne bi želeli ponavljati vsega tistega, kar je v zvezi s tem povedano 
v zadnjih dneh, pa tudi danes, želel bi le poudariti, da bodo potrebni tudi 
energičnejši pristopi, saj se nad neustreznostjo in prezajetnostjo gradiv prito- 
žujemo že kar četrt stoletja. V Ljubljani poleg drugega predvidevamo tudi 
posebne seminarje za vse tiste, ki so nosilci priprav delegatskih gradiv. 

V tej luči so ocenjena tudi naša prizadevanja za uveljavitev družbenih 
svetov v ljubljanskih občinah in mestu. Ta prizadevanja smo v Ljubljani vedno 
povezovali s prizadevanji za nadaljnje uveljavljanje in učinkovitost delegat- 
skega sistema. Prvi koraki v delovanju družbenih svetov v Ljubljani so tako 
usmeritev tudi potrdili. Ocenjeno je, da je potrebno nadaljevati s prizadevanji, 
da bi delo družbenih svetov usmerili v čimbolj poglobljeno delo v procesu 
pripravljanja delegatskih gradiv in odločitev, predvsem pa, da bi tudi v bodoče 
vključevali v delo svetov vse politične, strokovne, znanstvene in druge strukture 
mesta, ki lahko s svojim neposrednim sodelovanjem prispevajo k lažji, popol- 
nejši in učinkovitejši delegatski odločitvi. 

Na vseh dosedanjih posvetih je bilo poleg mnogih drugih vprašanj in pri- 
pomb postavljeno tudi vprašanje, zakaj se upravni organi občin in mesta ne 
morejo ali ne znajo prilagoditi zahtevam delegatskega sistema oziroma ne znajo 
prilagoditi svojega dela potrebam delegatskih skupščin. Čeprav je bilo ocenjeno, 
da celotna aktivnost upravnih organov ni povsem zadovoljiva, je bilo mogoče 
slutiti, da so te kritike usmerjene predvsem v tisti vidik delovanja upravnih 
organov, ki je v zvezi s strokovnim in organizacijskim-analitičnim delom za 
potrebe skupščine. Iz teh razlogov so predložene aktivnosti, ki imajo za cilj 
pospeševati procese preobrazbe in usposabljanja upravnih organov ter strokov- 
nih služb tako v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti kakor tudi v samo- 
upravnih interesnih skupnostih za potrebe delegatskega sistema. V tem smislu 
se zavzemamo tudi za večjo aktivnost republiških organov in Skupnosti slo- 
venskih občin na tem področju. Želeli bi, da se to nekoliko konkretneje iz- 
postavi v zaključkih današnje seje. 

Podobno kot pri upravnih organih je dana tudi ostra ocena oziroma izražen 
pomislek o dosedanjem delu INDOK centrov, ki časovno močno zaostajajo za 
procesi delegatskih razprav in odločanja. Nasploh je dana pripomba, da daje 
Ljubljana ogromna sredstva za delegatsko informiranje, da razpolaga z ob- 
sežnim informacijskim materialom, pri vsem tem pa so delegati še vedno slabo 
informirani. Predlagana je aktivnost, ki naj te centre in njihovo aktivnost 
čimbolj praktično podredi in usmeri v potrebe delegatskega sistema, na kar bi 
morali biti pozorni tudi ustrezni republiški organi. 

Tovarišice in tovariši! To je le nekaj vprašanj, s katerimi se v tem času 
ukvarjamo v naših občinah in mestu. Upamo, da bodo tudi gradiva, današnji 
uvodi, razprave in zaključki v mnogočem pripomogli k uspehu naših skupnih 
prizadevanj. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Klemen! Tovariš Rudi 
Mlakar, delegat iz Cerknice ima besedo. Prosim! 

Rudi Mlakar: Tovarišice in tovariši delegati! Naša delegacija daje 
v glavnem težišče dvema področjema delovanja delegatskega sistema: 

17» 
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1. Področje vsestranskega informiranja kot temelj dobrega in kvalitetnega 
odločanja zasluži v tej oceni in pri nadaljnjem delu večjo pozornost. Posebej 
to velja za povratno informacijo o delu delegata v skupščini, ki v sredino, iz 
katere delegat izhaja, največkrat s težavo ali sploh ne pride oziroma se izgubi, 
saj se delegacije sestajajo v glavnem samo pred vsako sejo skupščine. 

Če smo s potekom vertikalnih informacij še nekako zadovoljni — gradivo 
za seje, sredstva javnega obveščanja, skupščinska glasila, zapisniki itd., pa to 
ne velja za horizontalni potek informiranja v vseh samoupravnih sredinah do 
občine. Še vedno so delegacije tiste, ki morajo dajati pobude, da sploh kaj izvedo 
o dogajanjih v svojih sredinah. Samoupravni organi torej še vedno ne pri- 
znavajo delegacijam tiste vloge in pomena, ki ga imajo v delegatskem sistemu. 

2. Mislimo, da je potrebno, podobno kot odgovornost in obveznost delegatov 
in delegacij, opredeliti tudi večjo odgovornost samoupravnih organov in drugih 
organizacij do delovanja delegacij, saj so le-te še vedno pogosto prepuščene 
same sebi. Ker delegacije nimajo zadovoljivega stika s samoupravnimi in dru- 
gimi organi ter bazo, še vedno prepogosto same delegacije, čeprav komajda 
sklepčne, ugotavljajo in oblikujejo »avtentične interese« svoje sredine, kljub celi 
vrsti organov, ki tekoče urejajo probleme delavcev v temeljni samoupravni 
organizaciji združenega dela ali krajanov v krajevni skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Franček Kavčič, član 
Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov ima besedo! 

Franček Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije je v dogovoru s Predsedstvom Skupščine aktivno 
Sodeloval na regijskih posvetih o vprašanjih uresničevanja delegatskega si- 
stema. Sodelovali so tako odgovorni sindikalni delavci iz občinskih in med- 
občinskih območij kot tudi iz Republiškega sveta. Mislim, da lahko uvodoma 
ugotovimo, da poročilo, ki je pripravljeno za današnje seje zborov Republiške 
skupščine, v celoti podpiramo. Podpiramo ugotovitve, ki so sestavni del tega 
poročila, in prav tako tudi sklepe, ki so predloženi za današnje seje zborov. 
Mislim, da kaže reči, da podpiramo tudi dokaj kritičen uvodni referat pred- 
sednika Skupščine tovariša Milana Kučana o nekaterih temeljnih vprašanjih 
uresničevanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Ob tem, ko ugo- 
tavljamo to izredno kritičnost v uvodnem referatu, najbrž tudi moramo ugo- 
toviti, da je delegatski sistem, kot smo ga zastavili z ustavo in zakoni, ki smo 
jih sprejeli na podlagi ustave, izredno zahteven poseg v naše družbenoekonom- 
ske in politične odnose. Zato teh zahtevnih odnosov in transformacije vsekakor 
nismo mogli v celoti uresničiti v času, ki je bil do sedaj na razpolago. Mislim, 
da moramo na vsak način kritično oceniti dosežke dosedanjega uresničevanja 
delegatskih odnosov. - 

O vprašanjih uresničevanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
smo obširno spregovorili v sklepih, ki smo jih sprejeli na IX. kongresu Zveze 
sindikatov Slovenije. Naloge v zvezi z uresničevanjem delegatskih odnosov smo 
uvrstili tudi v program dela Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije za 
letošnje leto. Mislim, da bomo v mesecu novembru oziroma decembru imeli 
sejo Predsedstva Republiškega sveta in v mesecu januarju sejo Republiškega 
sveta, kjer bomo sprejeli nekatere konkretne dogovore o sindikalni aktivnosti 
na področju razreševanja teh vprašanj, ki so, bodisi ugotovljena že v samem 
poročilu ali pa jih sami ugotavljamo. 
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Želimo, da na nek način strnemo ugotovitve o uresničevanju nalog Zveze 
sindikatov v zvezi z uresničevanjem delegatskega sistema in delegatskih od- 
nosov, tako glede zbora združenega dela kakor tudi glede družbenopolitičnega 
zbora.' Naš cilj je, da bi na teh sejah sprejeli neposreden program akcijskih 
stališč za razvoj Zveze sindikatov, za razvoj delegatskega sistema in s tem 
seveda tudi za odpravo teh in drugih pomanjkljivosti, katere so zapisane v po- 
ročilu ali pa smo danes o njih slišali v uvodnih poročilih. Mislimo, da bo cilj 
naših prizadevanj pravzaprav pripraviti elemente za to, da se bo sleherna 
sindikalna organizacija lotila analize lastnih razmer in da si bo zastavila 
povsem konkretne lastne naloge. 

O poročilu, ki je priloženo kot gradivo za današnje zasedanje zborov, smo 
do sedaj že razpravljali v okviru republiških organov Zveze sindikatov Slo- 
venije, in sicer v Svetu za razvoj samoupravljanja, v Svetu za uresničevanje 
interesov delavcev v delegatskem in komunalnem sistemu in tudi na seji 
Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Uvodoma moram povedati, da smo v dosedanjih razpravah ugotovili, da 
ne gre za to, da bi v sindikatih ugotavljali neke nove potrebe po posegih v 
družbenopolitično aktivnost, pač pa je naša osnovna ugotovitev, da moramo 
uresničiti tisto, za kar smo se do sedaj dogovorili in kar je zapisano v ustavi 
in naših družbenih dokumentih. 

Mislim, da je v tem trenutku bistven položaj delegacij v temeljnih samo- 
upravnih sredinah oziroma temeljnih organizacijah združenega dela. Mnenja 
smo, da moramo našo pozornost usmeriti na urejanje odnosov tako v procesu 
uresničevanja samoupravljanja v temeljnih organizacijah združenega dela in 
v drugih oblikah povezovanja združenega dela kakor tudi v procese neposred- 
nih odnosov med organizacijami, organi Zveze sindikatov in delegacijami. 
V zvezi s temi nalogami bom prebral nekaj opredelitev, za katere smo se že 
dogovorili v okviru našega Sveta za nadaljnji razvoj samoupravljanja. 

»Politično delovanje sindikatov zahteva, da se delavci in člani Zveze sindi- 
katov opredeljujejo in zavzemajo stališča do vsebine in načina upravljanja 
ključnih problemov razvoja družbenoekonomskih odnosov, ki se lahko razre- 
šujejo tako v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela kot v družbe- 
nopolitičnih skupnostih za usklajevanje različnih interesov delavcev in občanov. 
Prav takšno opredeljevanje sindikata je temeljni pogoj za to, da delegati v raz- 
ličnih temeljnih in samoupravnih skupnostih soočajo svoja mnenja in oprede- 
ljujejo skupne odločitve.« 

Tak način delovanja smo uveljavili predvsem ob razpravah o zaključnih 
računih, pri čemer smo dosegli, da so bila stališča osnovne organizacije Zveze 
sindikatov o vprašanjih razporejanja dohodka posredovana vsem delegatom in 
delegatskim telesom. K uspešnosti te akcije je prispevala predvsem usklajena 
aktivnost, pa tudi sama priprava oziroma usposabljanje članstva za delovanje 
na tem področju. To je eden od primerov, ki po svoje podkrepljuje tisto, o če- 
mer je govoril tovariš Klemenčič na skupnem zasedanju, ko je dejal, da je 
pravzaprav miselnost o Zvezi sindikatov danes še marsikje bistveno diugačna 
od dejanskih nalog Zveze sindikatov, ki prav s takšnimi akcijami v vseh sredi- 
nah poskuša spreminjati takšno miselnost o tej organizaciji. Mi vsi pa si skupaj 
prizadevamo, da bi ta miselnost bila skladna s tistim, kar naj bi sindikat na 
osnovi sprejetih družbenih dokumentov dejansko delal v našem političnem 
sistemu socialističnega samoupravljanja. Mislimo, da gre ne nazadnje tudi za 
spreminjanje miselnosti samega članstva, zlasti članov izvršnih odborov in 
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drugih sindikalnih funkcionarjev, ki delajo v sindikalni organizaciji. Tukaj 
smo morda bitko v večji meri že dobili, čeprav še ne v celoti, zlasti pa ne 
izven organizacije. 

V okviru Republiškega sveta je bilo tudi ugotovljeno, da je treba zato, da 
bi sindikat lahko dejansko opravljal svoje naloge na področju uresničevanja 
delegatskega sistema, uresničiti nekatere predpostavke za učinkovitost sindikata 
na tem področju. 

Prva je prav gotovo ta, da je treba uskladiti programe skupščin s progra- 
mi aktivnosti organizacij Zveze sindikatov in ugotoviti, katere naloge iz pro- 
grama skupščin zahtevajo širše obravnavanje oziroma opredeljevanje in akcijo 
celotnega sindikalnega članstva. V zadnjem času imamo konkretne primere so- 
delovanja Skupščine SR Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije in tudi za 
naprej obstajajo dogovori o takih akcijah. Mislimo pa, da se moramo na osnovi 
usklajevanja programa na republiški ravni domeniti, da bodo dogovorjene 
akcije tudi predmet programov v celotni sindikalni organizaciji, tako v ob- 
činskih kot tudi v osnovnih organizacijah. To je zlasti naloga Republiškega 
sveta, pa tudi občinskih svetov, deloma pa tudi naloga republiških odborov, 
tako v zvezi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi na družbenem področju 
kot tudi posebej s samoupravnimi interesnimi skupnostmi na gospodarskem 
področju, o čemer je bilo danes tudi že govora. 

Posebna naloga, pri kateri smo v zadnjem času v Zvezi sindikatov že 
naredili nekatere nove poskuse, je vključevanje delavcev v politično samo- 
upravno življenje v krajevnih skupnostih. Glede tega imamo že konkretno 
gradivo, s katerim želimo spodbuditi zlasti to, da se bodo sindikalne organizacije 
in krajevne konference Socialistične zveze neposredno povezale, na drugi strani 
pa naj bi se ustrezno povezali tudi samoupravni organi temeljnih organizacij 
združenega dela s samoupravnimi organi v krajevnih skupnostih. Na vsak način 
pa je naš temeljni interes doseči to, da bodo delavci postali neposredni obliko- 
valci in udeleženci samoupravnih odnosov v krajevni skupnosti. Pripravljamo 
gradivo, ki naj bi bilo tudi konkreten dogovor za akcijo v osnovnih in občinskih 
organizacijah, o čemer bo še v letošnjem letu tekla beseda tudi na seji Pred- 
sedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Naslednja točka, ki je trenutno predmet naše pozornosti v zvezi z uresni- 
čevanjem delegatskih odnosov, so pogoji za delo delegacij in delegatov. Dogo- 
varjamo se o tem, da bo treba ponovno izpopolniti samoupravne akte, v katerih 
bo treba bolj natančno opredeliti položaj delegacij, pogoje za njihovo delo in 
obveznosti strokovnih služb do delegacij. Mislimo, da bo treba v samoupravne 
akte zapisati, o čem se mora v procesu delegatskega odločanja med delavci 
neposredno odločati — na primer o planih in drugih zadevah, o čem odločajo 
samoupravni organi v temeljnih organizacijah združenega dela, kaj je pri po- 
samezni zadevi naloga sindikata in o čem se lahko delegacije samostojno opre- 
deljujejo. 

Ko govorimo o pogojih za delo delegacij mislim, da najbrž ni preuranjeno, 
če prenesem to, kar je bilo rečeno na enem naših svetov, in sicer, da ne spre- 
jemamo pobude, da bi delegacije dobile nekakšne mentorje, o čemer je bilo 
govora v eni od zadnjih televizijskih oddaj. Mislim, da so pogoji za delo dele- 
gacij vse tisto, o čemer sem prej govoril, ne pa posebno mentorstvo s strani 
kogarkoli nad delom delegacij. 

V svojem gradivu se bomo tudi posebej opredelili glede tega, kako vzpo- 
staviti stike med skupinami delegatov za Republiško skupščino in posameznimi 
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občinskimi oziroma medobčinskimi sindikalnimi sveti. Posebej se bomo tudi 
dogovorili o tem, kako v statutarnih aktih in poslovnikih sindikalnih organov 
in organizacij opredeliti obveznosti v Zvezi sindikatov do uresničevanja dele- 
gatskega sistema. . ... 

Druga vprašanja, ki so v tem trenutku prisotna v sindikalni organizaciji, 
pa so še tale. , 

Eno od zelo pomembnih, ki je tudi že evidentirano kot ena od aktualnih 
nalog v Zvezi sindikatov, je odgovornost za kadrovanje delegatov v razne oblike 
usposabljanja delegatov. Ugotavljamo, da ta proces teče prepočasi prav zaradi 
tega ker Zveza sindikatov, morda pa tudi še kdo drug, ne uresničuje svoje 
odgovornosti za kadrovanje v najrazličnejše oblike izobraževanja ki ga bolj 
ali manj uspešno izvajajo delavske univerze, bodisi samostojno bodisi ob po- 
moči klubov samoupravljalcev, ponekod pa tudi klubi samoupravljalcev. 

2e v tem trenutku smo pozorni tudi na problem, ki se pojavlja m ki je tudi 
evidentiran v gradivih. Gre namreč za neskladnost struktur delegacij m dele- 
gatov, ki prihajajo na seje. Mislimo, da se bomo glede tega morali opredeli i 
kako strukturo delegatov, ki prihajajo na skupščino, uskladiti s strukturo, ki 
jo zahteva ustava. . . . 

Posebno vprašanje, o katerem se bomo tudi opredeljevali, je informiranje, 
o čemer je danes že bilo govora. V tej zvezi proučujemo, kakšna bi bila vloga 
glasil organizacij združenega dela, morda tudi našega glasila Delavska enotnost 
v zvezi z obveščanjem delegacij in tudi delavcev. 

Tovarišice in tovariši! Mislim, da je iz povedanega jasno, da je v tem 
trenutku bistveno za Zvezo sindikatov to, da vzpostavimo stalno skrb in po- 
zornost sindikalne organizacije do celotnega delegatskega sistema, zlasti tako, 
da bo Zveza sindikatov vedno imela politična stalisca, s katerimi o 
ževala delegacije in delegate, na drugi strani pa mora Zveza sindikatov pred- 
stavljati tudi povsem konkretno spodbudo za delo delegacij. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kavčič! Ker je še devet 
prijav za razpravo, morda celo več, in ker je prav, da se o svojem lastnem delu 
pogovorimo v miru in strpno, predlagam pol ure odmora. Z delom bomo nada- 
ljevali ob 12.40 uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.05 uri in se je nadaljevala ob 12.40 uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Nadalju- 
jemo delo. Besedo ima tovariš Ciril Plut, delegat Skupščine občine Krško! 

Ciril Plut" Poročilo Predsedstva Skupščine SR Slovenije, ki je danes 
na dnevnem redu, ne daje samo celovitega pregleda nad uresničevanjem dele- 
gatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični republiki Sloveniji, tem- 
več predstavlja tudi poglobljeno analizo dosežene stopnje razvoja teh odnosov. 
Pri ocenjevanju aktualnih problemov in ugotovljenih slabosti m pomanjklji- 
vosti na tem področju pa daje poročilo hkrati tudi določene napotke za hitrejše 
odpravljanje slabosti in uveljavljanje večje ustvarjalne vloge delegatskega si- 
stema Predvsem zaradi take vsebine daje Skupščina občine Krško vso podpoio 
temu poročilu in ga zlasti opredeljuje kot programsko usmeritev za svoje na- 
daljnje delo. 
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nin dpw tTk. Prasanjem uresničevanja delegatskega sistema in uveljavlja- njudelegatskih odnosov je nasa občinska skupščina zlasti v letošnjem letu po- 
svetila posebno pozornost. Pri oceni svojega dela ob zaključku prvega leta 
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činskih skupščin. Takšne neformalne oblike so se v naši občini pokazale kot 
zelo pozitivne. Zlasti smo na ta način obravnavali nekatere pomembnejše skup- 
ščinske dokumente, kot npr. analizo možnosti družbenega razvoja za obdobje 
1981—1985, osnutek zakona o energetskem gospodarstvu in še nekatere druge. 

Ob zaključku tega prispevka pa moram v imenu naše delegacije pritrditi 
objektivni oceni in ugotovitvi Predsedstva Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, da sta razvoj delegatskega sistema in uveljavljanje delegatskih od- 
nosov nesporno odvisna od stopnje razvoja samoupravnih odnosov v vseh ob- 
likah samoupravnega organiziranja. Tudi v naši analizi, ko smo ocenjevali delo 
občinske skupščine v prvem letu zadnjega mandata, smo ugotovili, da so te- 
meljne delegacije aktivne povsod tam, kjer so urejeni samoupravni odnosi in 
aktivne subjektivne sile in kjer so temeljne delegacije sestavni del samouprav- 
nega mehanizma. Zato se bo delegatski sistem toliko hitreje razvijal in uveljav- 
ljal, kolikor večjo skrb in neposredno pomoč bomo nudili temeljnim delega- 
cijam. To pa je tudi ena od naših prioritetnih nalog v naslednjem obdobju in 
hkrati programska usmeritev delovanja družbenopolitičnih organizacij. 

S temi ugotovitvami in pripombami delegacija Skupščine občine Krško 
v celoti soglaša in podpira poročilo Predsedstva Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
v SR Sloveniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Plut! Dr. Mitja Mrgole, 
delegat iz občine Ptuj ima besedo. Prosim! 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov občine Ptuj za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
podpira predloženo poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegat- 
skih odnosov v Socialistični republiki Sloveniji. V naši razpravi smo izpostavili 
predvsem vsa tista vprašanja in probleme, s katerimi se v naši občini vsako- 
dnevno srečujemo pri delu temeljnih delegacij in pri delu skupine delegatov 
za Zbor občin. 

Iz vseh dosedanjih razprav, ki smo jih imeli v temeljnih delegacijah, 
izhaja zahteva, da morajo problemi dela zborov občinskih in Republiške skup- 
ščine izhajati iz delegatske baze ter upoštevati dejanske potrebe in interese 
družbenega dela ter krajevnih skupnosti. Temu ustrezno je potrebno proučiti, 
opredeliti in razmejiti pristojnosti zborov občinskih in Republiške skupščine. 
Obstaja mnenje naj ne razpravljajo in odločajo vsi zbori o istih vprašanjih, 
razen kadar je to nujno, zato si je treba prizadevati, da bi se pristojnosti zborov 
natančneje opredelile. 

Delegatskim vprašanjem je treba v prihodnje posvetiti še večjo skrb in 
opredeliti njihove institucije. Praksa je potrdila, da imajo delegatska vprašanja 
pomembno večstransko funkcijo, ki prihaja do polnega izraza v številnih po- 
budah delegatske baze in v opozarjanju na nerešene probleme ter potrebe 
delovnih ljudi in občanov, hkrati pa so tudi odraz obveščenosti delegacij, de- 
legatov in občanov. Delegatska vprašanja opozarjajo tudi na probleme, katerim 
morajo zbori skupščin ter njihovi izvršni organi posvečati še večjo skrb in 
angažiranost za reševanje vprašanj, ki prihajajo iz delegacij. Z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da Republiška skupščina in njeni organi uspešno razrešujejo po- 
bude, ki izhajajo iz delegatskih vprašanj. 
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Pozitivno ocenjujemo delo odborov in komisij Republiške skupščine, zlasti 
njihova stališča, ki so v veliko pomoč pri delu skupin delegatov. Menimo, da je 
zato potrebno delo odborov in komisij tako načrtovati, zlasti pa skrbeti, da 
bodo stališča skupščinskih teles pravočasno prihajala k skupinam delegatov 
pred zasedanjem. Pozitivno ocenjujemo način dela odborov in komisij Republi- 
ške skupščine, ki po potrebi vabijo na svoje seje delegate iz občin, kar po- 
membno prispeva h kvalitetni pripravi stališč, saj tako že vključujejo del 
delegatske baze. 

V prihodnje bo potrebno dati večji poudarek in pomen skupnim zaseda- 
njem in enakopravnemu odločanju skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, kar je potrebno kon- 
kretno opredeliti že pri izdelavi skupnih programov dela. 

Glede občinskih skupščin, ki naj bi se uveljavile kot konferenca delegacij 
za pošiljanje delegatov v Republiško skupščino, smo mnenja, da se lahko uve- 
ljavijo le pod pogojem, da bo gradivo za seje Republiške skupščine v občine 
prihajalo pravočasno. Za sklic seje zborov občinske skupščine je potreben do- 
ločen čas. Vse naše delegacije v združenem delu in krajevnih skupnostih morajo 
prejeti celotno gradivo najmanj dvajset dni pred zasedanjem zbora občinske 
skupščine. Temu vprašanju posvečamo posebno pozornost, zato predlagamo, da 
ga republiška skupščina in njeni organi proučijo in sprejmejo ustrezne ukrepe 
za pravočasno pošiljanje zlasti tistega gradiva za seje zbora Republiške skupšči- 
ne, o katerem naj bi razpravljale tudi občinske skupščine. Koristno bi bilo 
uveljaviti prakso Zvezne skupščine, ki pošilja gradivo več mesecev vnaprej 
pred svojim zasedanjem. 

Za uspešno delo temeljne delegacije in skupin delegatov je zelo pomembno 
sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi organi in sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi, izvršnimi in upravnimi organi. Praksa 
potrjuje ugotovitev, da so delegacije in skupine delegatov še vedno preveč 
prepuščene same sebi in da ne dobivajo predlogov in stališč vseh tistih, ki so 
odgovorni za uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

V stališčih, ki jih bo sprejela Republiška skupščina k poročilu o uresniče- 
vanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični republiki Slo- 
veniji, je potrebno zlasti poudariti odgovornost vseh dejavnikov, ki so po ustavi 
in zakonu dolžni, da se v polni meri angažirajo za učinkovito delovanje dele- 
gatskega sistema, za kar nas še posebej zavezujejo sklepi kongresov Zveze 
komunistov Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije. 

Obravnavano poročilo in stališča, ki jih bo sprejela Republiška skupščina, 
naj spodbudijo vse delegacije v združenem delu in krajevnih skupnostih, da 
bodo izdelale oceno o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih od- 
nosov ter spremljale akcijske programe za odpravo vseh pomanjkljivosti, ki 
kakorkoli zavirajo proces delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Mrgole! Tovarišica Vida Bo- 
gataj iz občine Domžale ima besedo! 

Vida Bogataj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je ob- 
ravnavala gradivo za to pomembno točko dnevnega reda seje Zbora občin in 
daje v zvezi s tem naslednji predlog: 
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Predlagamo, da naj se po možnosti gradiva, o katerih dajejo različna 
skupščinska delovna telesa svoja mnenja oziroma stališča, pošiljajo v obliki 
skupnega poročila in ne ločeno, kot je sedaj praksa. 

Na ta način bi vsaj delno zmanjšali obseg gradiva, pa tudi preglednost bi 
bila večja. Sicer pa je skupina delegatov poročilo v celoti sprejela. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Tone Rožman, delegat 
iz občine Celje ima besedo! 

Tone Rožman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V celjski občini je poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v Socialistični republiki Sloveniji obravnavalo več organov, med dru- 
gim tudi Svet za družbenopolitični sistem pri Občinski konferenci Socialistične 
zveze. Želeli smo prispevati k oblikovanju poročila, obenem pa smo njegove 
ključne ugotovitve primerjali z dosežki in slabostmi delegatskih odnosov v 
celjski občini. 

Poročilo podpiramo, ker menimo, da predstavlja realno, čeprav posplošeno 
sliko delegatskih razmer v Sloveniji. Prepričani pa smo, da je njegova osnovna 
slabost v tem, da premalo opredeljuje korenine in vzroke slabosti. Premalo 
tudi opozarja na kvalitetne premike v dosedanji delegatski praksi ali pa na 
zaostajanja. Zato mislimo, da poročilo ne bi moglo biti recept za kritično oceno 
delegatskega sistema v vsaki posamezni občini. Sodimo, da smo v celjski občini 
na nekaterih področjih delegatskih odnosov dosegli pomembne premike. 

Sedaj smo ponovno pred široko politično, samoupravno in strokovno akcijo, 
da bi hitreje odpravljali nekatere vrzeli, slabosti in odprta vprašanja v dele- 
gatskem sistemu. Tako začenjamo s programom obiskov in pogovorov v vseh 
petindvajsetih krajevnih skupnostih in bomo skupaj z delegati, samoupravnimi, 
političnimi in krajevnimi dejavniki kritično ocenili delo delegacij, samouprav- 
nih in političnih teles v krajevnih skupnostih. Podobno akcijo bomo izpeljali 
tudi v večjih organizacijah združenega dela, kjer bomo na problemskih konfe- 
rencah obravnavali vprašanja delegatskih odnosov in ukrepe za izboljšanje de- 
lovanja delegacij. Poleg tega pripravljamo še nekatere druge akcije, ki so 
usmerjene predvsem h krepitvi vloge delegacije v temeljnih samoupravnih 
skupnostih, ker prav tu vidimo osnove za hitrejše odpravljanje ugotovljenih 
slabosti v delegatskem sistemu. 

V oceni delegatskega sistema v celjski občini, ki jo bomo obravnavali v 
Občinski konferenci Socialistične zveze in na seji Občinske skupščine, pa bomo 
tudi posebej poudarili pomen usposabljanja delegatov in nujnost, da poleg 
stalne šole delegatov, ki v Celju deluje že četrto leto, poglobimo izpopolnje- 
vanje v stalnih seminarjih človek — delo — kultura in za organizatorje ob- 
veščanja. 

Predlagamo nekatere dopolnitve in stališča, ki bi prispevala k izboljšanju 
poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socia- 
listični republiki Sloveniji. 

Ocenjujemo, da se tudi v prihodnosti ne bomo mogli izogniti nekaterim 
ponavljanjem in podrobnostim ter posploševanjem v poročilih, vendar sodimo, 
da naj bo težišče poročil, ki jih bo obravnavala naša skupščina, na tistih vpra- 
šanjih, ki so najpomembnejša za izboljšanje delegatskih odnosov. V Celju torej 
menimo, da naj bi spremenili oziroma izboljšali metodologijo oziroma pristop 
k izdelavi poročil o uresničevanju delegatskega sistema. Zavzemamo se, da bi 



268 Zbor občin 

temeljito razgrnili problematiko delovanja zborov združenega dela, vlogo in 
odgovornost strokovnih služb na vseh ravneh za boljše delo delegacij, pomen in 
odgovornost družbenopolitičnih organizacij pri oblikovanju stališč delegatske 
baze in delo skupin delegatov in odborov pri občinskih oziroma Republiški 
skupščini. Manj posplošena in bolj tematska, problemska poročila bodo lahko 
omogočila temeljitejši pregled vzrokov za posamezne slabosti in bodo tudi za- 
gotovila uspešnejše iskanje ukrepov za hitrejše odpravljanje slabosti v dele- 
gatskem sistemu. 

Dragocen prispevek k učinkovitosti delegatskega sistema bi bil tudi, če 
bi se danes dogovorili, da tudi Republiška skupščina racionalizira dnevne rede 
in da naj delegati razpravljajo in odločajo resnično o najpomembnejših vpra- 
šanjih. Morali bi tudi zagotoviti več delovnega sodelovanja med Republiško 
skupščino in občinskimi skupščinami in usklajenost pri pripravi dnevnih redov 
ter tudi zagotoviti, katera vprašanja lahko namesto skupščin obravnavajo 
ustrezna druga samoupravna ali strokovna telesa. 

Prav tako menimo, da bi v oceni uresničevanja delegatskega sistema v 
Sloveniji morali bolj upoštevati problematiko uveljavljanja samoupravnih in- 
teresnih skupnosti kot neločljivih delov skupščinskega sistema, še posebej pa 
problematiko samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. 

V naših skupinah delegatov in v drugih organih, kjer smo razpravljali o 
poročilu, smo oblikovali še naslednja stališča: 

Delovni programi občinskih in Republiške skupščine so premalo odraz 
aktualnih interesov in potreb delegatske baze, za kar pa niso krivi samo dele- 
gati, temveč tudi metode in oblike dela delovnih teles skupščin, ki še niso dovolj 
razvite in se premalo prilagajajo potrebam delegatskega odločanja. Premalo je 
predhodnih konzultacij v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih, pre- 
den začenjamo obravnavo oziroma pripravo posameznih gradiv, ki naj bi jih 
uvrstili na zasedanje občinske oziroma Republiške skupščine. Sodimo tudi, da 
program dela Republiške skupščine premalo upošteva in je premalo izraz so- 
delovanja z občinskimi skupščinami. 

V Celju soglašamo, da občinske skupščine še niso dovolj konference dele- 
gacij, obenem pa menimo, da več okoliščin vpliva na sedanje slabosti pri delu 
skupin delegatov in pri organiziranju njihovega dela. Delo občinske skupščine 
kot konference delegacij pa v znatni meri otežuje tudi nesistematično pošiljanje 
gradiv Skupščine SR Slovenije, saj prihajajo gradiva za zasedanje v časovnih 
razmahih in pogosto tik pred sejo. V celjski občini se tudi dogovarjamo, da bi 
bilo delo skupin delegatov bolj javno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Rožman! Besedo ima 
tovariš Ivo Bernard, delegat iz občine Ljubljana-Center! 

Ivo Bernard: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina delegatov 
je zelo pazljivo obravnavala poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v SR Sloveniji. Ugotoviti moramo, da sta današnji uvodni 
poročili, ki sta ju podala predsednik Skupščine in podpredsednik Republiške 
konference Socialistične zveze, zelo dobro dopolnilo predloženemu poročilu. 

Skupina v celoti podpira in sprejema poročilo kot odraz dejanskega stanja 
delegatskih odnosov in stopnje razvoja delegatskega sistema pri nas. Ne bi po- 
navljal stvari, ki so bile v dosedanji diskusiji že povedane. Tako se pridružujem 
razpravam tovariša Klemena iz mesta Ljubljana in tovariša delegata iz Celja, 



25. seja 269 

ker so njune ugotovitve in ugotovitve naše skupine skoraj enake. Zato bi si 
dovolil dati nekaj pripomb k samem položaju delegata, o katerem danes preveč 
imaginarno govorimo. Mislim, da je treba delegata vzeti v vsej njegovi življenj- 
ski resničnosti, brez idealiziranja. 

Predvsem so vsi naši delegati v normalnem delovnem razmerju, kjer delajo 
v polnem delovnem času, kot vsak delovni človek v naši skupnosti. Poleg tega 
so obremenjeni s svojim delegatskim delom. To delegatsko delo pa ne obsega 
samo prihajanje v skupščine in na seje komisij ali skupin, temveč obsega 
politično delo v okolju, v katerem živijo, v krajevni skupnosti ali pa v organi- 
zacijah združenega dela. To pomeni, da je delegat s tem političnim delom tako 
močno angažiran, da se praktično postavlja vprašanje, kako lahko sploh fizično 
zmore, da lahko uspešno kreativno deluje in ustvarja povezavo stališč med 
osnovo, iz katere izhaja, med tako imenovano bazo, kot jo lepo slovensko ime- 
nujemo, in med skupščinskim telesom, v katerem to bazo zastopa. Tu se ne- 
nadoma postavi določena fizična ovira, ki dejansko onemogoča uspešno de- 
lovanje v ustavi in v drugih naših aktih tako jasno začrtanega delegatskega 
sistema. Prav zaradi tega je bilo v naši skupini delegatov zelo močno poudar- 
jeno, vendar ne samo v razpravi o tem poročilu, ampak že nekajkrat prej, ko 
smo razpravljali o metodah našega dela, da je potrebno vsa vprašanja, ki so 
v razpravah v delegatski bazi, dejansko politično oceniti in oblikovati stališča 
v vsem našem družbenem življenju. Najlepša oblika takšnega dela pa je prav 
Socialistična zveza in njene sekcije, ki naj na posameznih področjih obravna- 
vajo in zavzemajo stališča do posameznih vprašanj, ki jih obravnavamo v 
Skupščini. Zato toliko bolj pozdravljamo prav današnjo uvodno razpravo, ki 
jo je imel tovariš Klemenčič, ker mislimo, da bo le na tak način lahko delegat 
prišel do tako močne orientacije, da bo lahko v skupščinskem postopku dejan- 
sko usklajeval stališča in izpeljal svojo delegatsko obvezo. 

Pri tem se nujno postavlja vprašanje usposobitve delegatov. Menimo, da 
je potrebno delegate usposabljati za izvajanje njihove funkcije, odklanjamo pa 
vprašanje, ki je zadnjič mene osebno, pa tudi našo delegacijo zelo močno razbu- 
rilo, namreč vprašanje postavljanja mentorjev delegatom. Mislim, da moramo 
jasno in glasno reči, da delegati nismo nedorasli in ne rabimo nobenih men- 
torjev. V tem smislu naj bi posamezni mentorji nas delegate vodili, kako in kaj 
naj odločamo! Kajti v tem primeru, če se pojavijo mentorji, bomo delegati de- 
jansko vzvod nekoga drugega, ki bo poskušal prek nas v Skupščini uveljavljati 
svoja stališča. Zato to misel odklanjamo. Edini mentor, ki je lahko, je določen 
v ustavi. To je Socialistična zveza kot organizacija, ki skrbi za kadrovsko in 
za politično delovanje celotne družbe. Drugih mentorjev ne more biti. 

Drugo vprašanje, ki se pojavlja pred delegati, je obširnost materialov. V 
dosedanji razpravi, v javnosti in v tisku je bilo večkrat govora o tem, da je 
treba materiale prilagoditi potrebam delegatov, da jih je treba skrajšati. Menim, 
in tudi naša delegacija meni, da ne gre za pet ali deset strani gradiva. Vpra- 
šanje je, o čem se razpravlja v Skupščini in kako se to gradivo posreduje de- 
legatom. Delegati niso strokovno telo, da bi reševali strokovna vprašanja, ampak 
so družbeni delavci, ki ustvarjajo dejanske politične in družbene razmere in 
dajejo soglasja oziroma sprejemajo stališča, ki določajo družbene odnose. Zato 
moramo to naše gradivo — glede tega se popolnoma strinjam s tovarišem iz 
Celja, dejansko natančno pregledati, da bi videli, kaj naj mi v Skupščini spre- 
jemamo, in izločili iz delegatske odgovornosti vse tisto, kar spada na strokovno 
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ali izvršno področje. O tem je bilo danes tudi v uvodnih razpravah dosti 
govora. Mislim, da je treba te stvari v celoti podpreti. 

Iz navedenega lahko zaključim, da bistveni problem ni samo v delegatih 
in da ni delegat tisti ključni problem v naših pomanjkljivih delegatskih od- 
nosih oziroma v delovanju našega delegatskega sistema, ampak da je treba 
iskati razloge za pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo, dejansko v sistemu skup- 
ščinskega dela in v pristopu do tega dela. 

Upamo si trditi — v naši delegaciji smo to dejansko ugotavljali — da v tem 
pogledu še nismo napravili večjega koraka naprej od bivše poslanske skupščine 
z imperativnim mandatom. Gradiva prihajajo z enako tehniko in se praktično 
na enak način obravnavajo naprej. Mislim, da bo treba v tem pogledu napraviti 
tudi vsebinsko ločnico glede na ustavna določila in točno razmejiti, katera 
vprašanja dejansko spadajo na področje Republiške skupščine kot oblastveno 
odločanje in katera spadajo na področje samoupravnega odločanja. Tipično je, 
da doslej še nismo uspeli v Republiški skupščini doseči — menda je bil prav 
zadnjič tak primer, ko je Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
če se ne motim, sprejela akt v enakem besedilu — da bi interesna skupnost 
dejansko nastopala v skupščinskem sistemu kot interesna skupnost. In mislim, 
da je treba dati večji poudarek temu, da bi se stvari, ki se lahko razrešujejo 
v sferi samoupravnega združevanja, tudi dejansko v celoti razreševale v okviru 
samoupravnih aktov. O tem je bilo danes že govora, ko smo poslušali uvodno 
besedo k resoluciji o zakonodajni politiki v republiki. Vse samoupravne stvari 
moramo dejansko reševati v samoupravni sferi, v Skupščino pa prenašati le 
tisto, kar je sistemsko in kar se nanaša dejansko na področja, ki niso omejena 
glede na interes ali glede na območja. 

Po našem mnenju si bo torej potrebno odločno prizadevati, da se dnevni 
redi Skupščine dejansko skrajšajo, s čimer bi omogočili posameznim delegatom, 
da se lahko pripravijo na svojo funkcijo in da lahko pred tem v svoji delegatski 
bazi dejansko opravijo vsa potrebna dogovarjanja, na osnovi katerih bodo lahko 
prišli do posameznih zaključkov. 

Torej, ob upoštevanju vseh teh stvari naša skupina meni, da vprašanje dele- 
gatskega sistema ni samo vprašanje inštrukcije za usposabljanje delegatov, 
ampak dejansko vprašanje prilagoditve celotnega našega mehanizma dejanskim 
potrebam naše samoupravne družbe. Strinjam se s tovarišem Kučanom, ko 
pravi, da ni treba omenjati nobenih predpisov, kajti če pogledamo našo ustavo, 
vidimo, da imamo o tem vse zapisano v njej. Vendar nekako lahko prehajamo 
preko tega in smo dejansko pod določenimi pritiski, ki nas s svojo življenjsko 
logiko in prakso dejansko ženejo v absurde, da moramo na hitro roko spre- 
minjati to, česar po delegatski poti fizično ne moremo sprejeti. In mislim, da je 
treba v tej smeri našo prakso, našo metodo dela temeljito korigirati. V ostalem 
podpiram zaključke poročila in predvsem, kot sem že povedal, tudi uvodna 
referata na današnjem zasedanju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bernard! Tovariš Savin 
Jogan, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL Slove- 
nije ima besedo! 

Savin Jogan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi uvodoma povedal to, kar je tovariš Klemenčič že na skupnem zaseda- 
nju poudaril, namreč da je Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije 
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obravnavalo poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in ima namen, da bi 
na novembrski seji še enkrat celovito obravnavalo te probleme in vprašanja, 
predvsem z vidika opredeljevanja dolgoročnih nalog Socialistične zveze pri 
odpravljanju pomanjkljivosti in šibkih točk, ki so ugotovljene v tem poročilu. 

Kar se poročila samega tiče, bi se pridružil nekaterim razpravljalcem, ki so 
govorili o nekaterih pomanjkljivostih oziroma o tem, da bi bilo treba vendar na 
nekatere stvari opozoriti in jih širše postaviti. Na naši seji Predsedstva je bilo 
opozorjeno na tri vprašanja, ki bi morda zahtevala celovitejšo opredelitev 
v poročilu o uresničevanju delegatskega sistema. 

Najprej o tem kar je govoril tovariš Rožman. Mislim, da bi morali v tem 
poročilu vendarle jasneje opredeliti nekatere pozitivne izkušnje in rezultate pri 
uresničevanju in dograjevanju našega delegatskega sistema. Posebej so pa Jaz~ 
pr avl j alci na naši seji Predsedstva pogrešali, ker poročilo ni dalo celovitejšega 
poudarka družbenemu usposabljanju članov delegacij. O tem v poročilu ni 
nobenega samostojnega poudarka. Poročilo bi moralo na nekoliko širši način 
opredeliti tudi probleme in naloge na področju informiranja članov delegacij 
oziroma delegatske baze. Vemo, da je v poročilu ta del osredotočen na oceno 
Poročevalca in nekaterih akcij, ki so tu tekle, vendar je problem širši in bi 
zahteval predvsem drugačno opredelitev našega skupnega dela. 

Ob tem mislim opozoriti na nekaj stvari, ki se neposredno ali posredno 
vežejo na samo poročilo in problematiko, ki je bila danes in je še v obravnavi. 
Za začetek bi rad poudaril, da gotovo ni naključje, da se skupščinsko poročilo 
o uresničevanju delegatskega sistema in odnosov v množici problemov in nalog 
na tem področju še posebej osredotoča na uresničevanje vsebine delegatskih 
razmerij v občini. Razlogi za to so navedeni v uvodu poročila in so povsem 
sprejemljivi. 

Gre pa še za en razlog, ki ga je treba imeti pred očmi v današnji razpravi 
in tudi pri našem prihodnjem delu. Nujno je namreč, da po vrsti družbenih 
ocen in ugotovitev o rezultatih samoupravne preobrazbe v posameznih temeljnih 
skupnostih in organizacijah širše in poglobljeno ocenimo tudi uresničevanje teh 
odnosov v okviru občine in njihovo medsebojno prepletenost in odvisnost. Ta 
naloga, ki je vključena tudi v program dela Republiške skupščine, seveda s tem 
izsekom o delegatskem sistemu v občini, ni do konca obdelana in ne more 
biti izčrpana. Vendar pa mislim, da je prav, da to zahtevno in obsežno nalogo 
začnemo obravnavati in načrtneje uresničevati prav s tistim sklopom odnosov 
in vprašanj, ki so v današnjem političnem trenutku v naši republiki še posebej 
aktualni. Na to je nedvomno pokazala tudi vsa dosedanja razprava v Zboru in 
na skupnem zasedanju. 

Za razvoj in poglabljanje delegatskega sistema v tem okviru ter za oprede- 
ljevanje nalog družbenopolitičnih organizacij kot njegovih notranjih gibalnih 
sil je treba predvsem podčrtati, da se znotraj občine in predvsem v krajevnih 
skupnostih, v njihovi tesni prepletenosti z združenim delom na najbolj nepo- 
sreden način uresničuje demokratični pluralizem samoupravnih interesov v vseh 
svojih razsežnostih: od demokratičnega izražanja in soočenja interesov, preko 
njihovega usklajevanja in sprejemanja skupnih odločitev, do dogovora in aktiv- 
nosti za njihovo dosledno uresničevanje. Za ta splet odnosov dejavno vključe- 
vanje družbenopolitičnih organizacij ni pomembno samo zaradi spodbujanja in 
usklajevanja te prepletene družbene aktivnosti, temveč v enaki meri tudi zaradi 
zagotavljanja socialistične samoupravne naravnanosti razprave in opredeljeva- 
nja glede razvijanja in poglabljanja družbene zavesti o pripadnosti skupnosti in 
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o solidarnem razreševanju skupnih zadev. Brez tega delegatsko odločanje ne 
more imeti pravih izhodišč in podlage. Razvijamo ga lahko kot institucijo, ki 
deluje mimo ljudi in njihovih spoznanih življenjskih potreb in interesov. 

V referatu predsednika Skupščine je ta problem širše ocenjen z ugotovitvijo, 
da se v delegatskem sistemu pravzaprav razkriva resničnost in hkrati tudi mož- 
nosti in učinkovitost našega celotnega sistema samoupravljanja. V enaki meri 
je občina za delovanje delegatskega sistema pomembna tudi kot skupnost, 
v kateri prihaja do prvega srečevanja in prepletanja neposrednega samouprav- 
nega odločanja ter sporazumevanja ljudi in procesov političnega odločanja, ki 
jih poskušamo graditi predvsem kot funkcijo samoupravljanja in spoznanih 
interesov delovnih ljudi in občanov. V praksi pa vemo, da neredko naletimo 
na pojave odtujevanja političnih odločitev njihovim pravim nosilcem tudi v tem 
okviru, to se pravi v občini, kjer bi morali biti ljudem najbližji. 

Naloge, probleme in dileme, ki se pojavljajo v praktičnem življenju občine 
in pri uresničevanju ter razvoju delegatskega sistema v njej, bi bilo torej treba 
ocenjevati predvsem s teh dveh vidikov: kako kvalitetno prispevati h krepitvi 
in učinkovitosti samoupravnega odločanja na temeljni ravni in kako presegati 
pojave odtujevanja oblasti ter zagotavljati večjo celovitost in usklajenost razvoja 
znotraj občine. 

Opozorila, ocene in usmeritve, ki so za izboljšanje stanja v tem okviru zapi- 
sane v poročilu, se nedvomno lotevajo stvari na ključnih točkah. Pri tem velja 
glede krajevne skupnosti dodati kot enega od razlogov za prešibko uveljavljanje 
njenih delegacij in zbora krajevnih skupnosti v občinski skupščini, ki v poro- 
čilu ni bil posebej poudarjen, tudi še vedno živo ločevanje interesov človeka kot 
delavca in kot krajana, čeprav jih življenje samo prepleta z neštetimi nitmi. 

Ni odveč ponoviti tudi ocene, da se razmeroma velika aktivnost zborov 
krajevne skupnosti v mnogih primerih še vedno hrani s pričakovanji, da bodo 
dejavniki v občini, tako uprava kot izvršni svet, urejali nekatere skupne zadeve 
krajevne skupnosti namesto krajanov v njihovi tesni vsakodnevni povezavi 
z delavci ustreznih temeljnih organizacij združenega dela. Hkrati pa velja 
opozoriti na to, da je proces prostorskega preoblikovanja krajevnih skupnosti 
v zadnjem obdobju vendarle mnogo širše in odgovorneje zastavljen, kar v mno- 
gih primerih že vodi do oblikovanja krajevnih skupnosti po meri ljudi. Treba 
je poudariti tudi to, da so bile v zadnjem obdobju na novo oblikovane delegatske 
skupščine krajevnih skupnosti in da so se v pripravah na oblikovanje planov 
razvoja krajevnih skupnosti v mnogo večji meri kot v prvem planskem obdobju 
pokazali skupni pristopi in odgovornost tako krajanov kot delavcev v združe- 
nem delu za skupno reševanje skupnih zadev. To skupaj vzeto nedvomno kaže, 
da se samoupravna baza za dopolnjevanje in uresničevanje delegatskega sistema 
krepi in poglablja. Nedvomno so za delovanje družbenopolitične aktivnosti 
naših organizacij, združenih v Socialistični zvezi kot fronti, pomembne še zlasti 
nekatere naloge, kot so: razvijanje in poglabljanje vsebine ter metod obvešča- 
nja, zagotavljanje načrtnega in trajnega družbenega usposabljanja članov dele- 
gacij za ustvarjanje demokratičnega vzdušja odnosov, ki bodo spodbujali kri- 
tično in široko razpravo o pobudah v delegatskem sistemu. To so stvari, ki so 
bile v uvodih že širše podčrtane. 

Ne glede na to, pa se mi zdi vredno poudariti še eno nalogo, ki jo pogosto 
zanemarjamo. Gre za prizadevanje družbenopolitičnih organizacij za uveljavi- 
tev članov delegacij in delegatov kot odgovornih, samostojnih in ustvarjalnih 
osebnosti, ki bodo znale prisluhniti potrebam svojega okolja, razvijati sodelo- 
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vanje med delegacijami, vzpostavljati potrebne delovne stike in se življenjsko 
znajti v neredko zapletenem procesu usklajevanja stališč in interesov. Seveda 
ob tesni naslonitvi in ob aktivnosti delegatov in drugih dejavnikov znotraj 
Socialistične zveze, v čemer se popolnoma strinjam z mnenji in stališči delegata 
Bernarda. Vse naštete naloge in druge, ki jih poznamo, pa seveda zahtevajo 
tudi nekatere korenite spremembe in še hitrejše premike glede programov, 
organizacijskih oblik in metod dela družbenopolitičnih organizacij ter usklaje- 
vanja akcij posameznih organizacij. Ključni nalogi, ki sta v tem okviru sredi 
uresničevanja, sta razvijanje akcijskega načina delovanja organizacij Sociali- 
stične zveze in krepitev kolektivnega dela in odgovornosti v vseh njenih organi- 
zacijah in vodstvih. 

Za prvo usmeritev je treba poudariti, da ne zahteva veliko organizacijskih 
sprememb, ker imamo praktično na vseh ravneh oblikovana številna delovna 
telesa, ki bolj ali manj pokrivajo temeljna področja družbenega življenja. Gre 
za to, da se ta telesa, sekcije, sveti, komisije in koordinacijski odbori bolj 
odprejo pobudi članstva, da postanejo mesto za vsestransko in odgovorno osvet- 
litev določenega vprašanja in mesto konkretnega dogovora za razreševanje takih 
vprašanj. Nove konference in organi Socialistične zveze, ki so bili izvoljeni 
v letošnjem letu in ki bodo do konca leta izvoljeni tudi na republiškem nivoju, 
so v glavnem že tako sestavljeni in usmerjeni, da se lotevajo aktivnosti na tak 
način, da bodo dali novo kvaliteto pri vključevanju organizacij Socialistične 
zveze v proces oblikovanja delegatskih odločitev. 

Druga usmeritev, to se pravi usmeritev na bolj poglobljeno kolektivno delo 
in odločanje pa bo dobila svojo praktično zaokrožitev v razpravi, ki smo jo 
začeli te dni in bo trajala do decembrske volilne konference Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije. Namen je, da se v celotnem delovanju zagotovi polna 
in odgovorna vključitv vseh frontnih organizacij v delovanje Socialistične zveze, 
kar je sicer tudi eden od pomembnih členov v sekcijskem načinu delovanja, 
in da se, ob večji javnosti dela ter ob doslednejšem uresničevanju načel sprejete 
kadrovske politike, presežejo pojavi zaprtega forumskega oblikovanja stališč, 
da se bolj razvije pobuda članstva. S tem bi celotna organizacija stopila še 
v mnogo večji meri v sredo procesov samoupravnega in torej tudi delegatskega 
odločanja. 

V posameznih okvirih oziroma na posameznih ravneh naše organiziranosti 
pridejo v poštev zlasti naslednje praktične usmeritve: krajevne konference 
Socialistične zveze naj bi posvetile temeljno pozornost sprotnemu in dolgoroč- 
nemu usklajevanju programa svojega dela s programi dela delegacij oziroma 
skupščin pri obravnavi vseh pomembnih vprašanj, ki so predmet razprave 
v delegacijah, in pri oblikovanju čimbolj konkretnih smernic za delo delegacij. 
Krajevne konference Socialistične zveze naj bi se poleg tega zavzemale tudi za 
to, da bi spodbujale in usmerjale demokratično, enakopravno in strpno sooča- 
nje ter usklajevanje različnih interesov, pogledov in stališč v delegatskem pro- 
cesu. Spremljale naj bi uresničevanje sprejetih delegatskih odločitev in zago- 
tavljale potrebno usklajevanje dela številnih delegacij v krajevni skupnosti. 

Socialistična zveza v občini se bo, poleg nakazanih splošnih usmeritev, pri- 
zadevala za hitrejše uveljavljanje specifične vloge posameznih zborov občinske 
skupščine, zlasti pa za njihovo večjo samostojnost in odgovornost pri spremlja- 
nju družbenih procesov na posameznih področjih družbenega življenja ter za 
spodbujanje samoupravnih poti in za preseganje ugotovljenih pomanjkljivosti in 
ovir. Medobčinski sveti Socialistične zveze naj bi svoje delovanje bolj razvili 
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tudi v tej smeri, da bi njihovo delo pomenilo koristno oporo pri demokratičnem 
usklajevanju različnih stališč in interesov, ki se oblikujejo v posameznih občinah 
oziroma občinskih skupščinah v funkciji konferenc delegacij za zbore Republiške 
skupščine. 

Na koncu bi rad rekel še besedo, dve o pobudi, ki jo je dal delegat 
občine Krško. O tem problemu je govoril tudi delegat Mrgole iz občine Ptuj. 
Gre namreč za pobudo, da bi v okviru Republiške skupščine organizirali pose- 
ben posvet, na katerem bi razmejili vprašanja pristojnosti posameznih zborov 
občinskih skupščin in odpravili nejasnosti pri tem in prakso, ki ni ustrezna. 
Mislim, da je tako posvetovanje, da sta taka skrb in odgovornost Skupščine 
potrebna in na mestu. Moramo pa se zavedati, da je bil pred dobrima dvema 
letoma v okviru republike širši posvet, sklican sicer v okviru Skupnosti sloven- 
skih občin, pri njegovi pripravi in oblikovanju stališč pa so sodelovale tako 
Skupščina in njen izvršni svet kot družbenopolitične organizacije. Takrat je 
bilo za tisto obdobje oblikovanih nekaj zelo praktičnih konkretnih usmeritev 
in napotkov, kako razmejiti pristojnosti posameznih zborov v statutih in kasneje 
tudi v poslovnikih občinskih skupščin. Zdi se mi, da bi bilo racionalno, če bi 
morda vaš Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem ta stališča in 
usmeritve poskušal oceniti z vidika sedanjih razmer in na tej podlagi bi se 
morda kasneje odločili, ali je tak širši posvet koristen ali ne. V vsakem primeru 
pa praksa kaže, da je treba stališča, ki so se takrat oblikovala, na določen način 
ponovno afirmirati in morda, če praksa tako kaže, tudi dopolniti. Mislim pa, da 
bi bil tak delovni pristop prispevek tudi k temu, da ne bi kar naprej sklicevali 
posvetov na isto temo, ampak da bi se poskušali držati stališč, ki so bila skupno 
dogovorjena, in potem skupaj naredili korak naprej, zato da bi razrešili zadeve, 
ki so skupnega pomena. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Andrej 
Gerenčer, delegat iz občine Murska Sobota! 

Andrej Gerenčer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V občini Murska Sobota smo o uresničevanju delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov temeljito razpravljali ob koncu prejšnjega mandata. 

Obsežna in vsebinsko poglobljena razprava, ki je potekala v okviru Socia- 
listične zveze je na osnovi štiriletnega delovanja delegatskega sistema sprego- 
vorila o začetnih težavah in iskanjih, o pomanjkljivostih in slabostih delegatskih 
okolij, o objektivnih in subjektivnih slabostih, nedorečenosti v normativnem 
urejanju ali o površnem razumevanju vsebine delegatskih odnosov tako v občini 
kot v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. Štiriletno obdobje delegatskih skupščin je 
spremljalo marsikje tudi iskanje vloge in mesta organiziranih subjektivnih sil 
na vseh ravneh naše družbene organiziranosti v procesu uresničevanja našega 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

Kljub temu in kljub drugim pomanjkljivostim pa smo že ob koncu prvega 
mandata delegatskih skupščin z vso gotovostjo lahko govorili o napredku v 
demokratizaciji družbenega odločanja na vseh ravneh, o neprimerljivo obsež- 
nejšem vključevanju delovnih ljudi in občanov v vse oblike odločanja in samo- 
upravnega sprejemanja odločitev. Najbolj zgovoren dokaz demokratičnega spre- 
minjanja družbenih odločitev o vseh bistvenih vprašanjih družbenoekonomskega 
in samoupravnega položaja delovnih ljudi in občanov se kaže zlasti v dosežkih 
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ekonomskega razvoja in napredku na vseh pomembnejših področjih družbenega 
delovanja in v veliki pripravljenosti delovnih ljudi in občanov, da v okviru 
organizacij združenega dela in še posebej krajevnih skupnostih z delom in 
dodatnim združevanjem sredstev razrešujejo skupne potrebe. 

Prav tako smo v nekaj letih delovanja delegatskega sistema večkrat oce- 
njevali njegovo uspešnost prek družbenopolitičnih organizacij, pri čemer smo 
tudi vedno ugotavljali, da se delegatski sistem in delegatski odnosi bolje odvijajo 
v tistih okoljih dela in življenja delovnih ljudi in občanov, kjer so se subjektivne 
sile znale vključiti v demokratično reševanje družbenih vprašanj in kjer so 
pravilno dojele svojo vlogo v razvoju in krepitvi novih odnosov med ljudmi. 
Nekaj je danes gotovo nesporno: da delegatski sistem v naši občini vse bolj 
postaja nosilec in orodje celotnega sistema socialistične samoupravne demokra- 
cije in da se ne more razvijati in krepiti spontano, brez organiziranega vpliva 
in usmerjanja subjektivnih sil, seveda na osnovah demokratičnega soočanja sta- 
lišč in mnenj pri reševanju vsakodnevnih praktičnih in družbenih vprašanj z 
vsemi zainteresiranimi subjekti. Tukaj seveda velja ugotovitev, da subjektivne 
sile niso v vseh sredinah s svojo aktivnostjo v zadostni meri vključene v nepo- 
sredno, konkretno in praktično uresničevanje sprejetih družbenopolitičnih opre- 
delitev o nadaljnjem razvoju političnega sistema socialističnega samoupravlja- 
nja, zlasti pa v krepitev delegatskega sistema in delegatskih razmerij kot temelj- 
nega mehanizma za uresničevanje socialistične samoupravne demokracije. 

Iz nekaterih temeljnih delegacij nenehno prihajajo opozorila, da so pre- 
puščene same sebi, da v temeljnih samoupravnih skupnostih ne delujejo kot 
sestavni del uresničevanja celotnega spleta samoupravnih pravic in odgovornosti 
delovnih ljudi in občanov. To velja ,še zlasti za delegacije na področju samo- 
upravnih interesnih skupnosti, vendar tudi položaj v ostalih delegacijah ni v 
mnogih primerih dosti boljši. 

Bili pa bi neobjektivni, enostranski, pa tudi s konceptom delegatskega 
sistema in delovanjem delegatov, ne bi bilo v skladu, če bi nekritično pristali na 
ugotovitev nekaterih, da je delo delegacij slabo samo zato, ker nimajo pomoči 
od zunaj, torej od družbenopolitičnih organizacij ali vodstev temeljnih organiza- 
cij. V naših organizacijah smo opozorili predvsem na to, da ni več tistih »od 
zunaj«, vsaj v ustavi in zakonu o združenem delu jih ni najti, in da slabosti 
v delegatskem sistemu lahko uspešno odpravljamo le z ukrepi znotraj sistema 
samega. To pa morajo prevzeti delovni ljudje in občani, organizirani v temelj- 
nih organizacijah, v krajevnih skupnostih in v drugih samoupravnih skupnostih. 
Zato moramo vlogo subjektivnih sil v našem družbenem sistemu razumeti tako, 
da so Socialistična zveza z Zvezo komunistov, sindikati in drugimi družbenopo- 
litičnimi organizacijami, kot tudi z drugimi subjekti in dejavniki (poslovodnimi, 
strokovnimi in znanstvenimi) integralni del sistema, in to najodgovornejši, ne pa 
dejavniki izven njega ali poleg njega. 

Opozorila delegacij so na mestu, vendar ostanejo, zaradi neaktivnosti sub- 
jektivnih sil, znotraj samoupravnih sredin, to je znotraj delegacij. Vendar smo 
tu opozorili na nevarnost, ki jo ob naših razpravah o učinkovitosti delegatskega 
sistema zelo radi omejimo zgolj na vprašanje, kako delajo delegacije. Čeprav je 
res, da je že s samim dejstvom formiranja velikega števila delegacij veliko 
ljudi vključenih v delovanje samoupravnega mehanizma, pa vendar člani dele- 
gacij ostajajo manjšina. Cilji naše demokracije pa niso, da bi odločala manjšina, 
ampak čim širši krog delovnih ljudi in občanov. S temi cilji sicer vsi sogla- 
šamo, v praksi pa kroga samoupravljalcev ne širimo dovolj pogumno in organi- 
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zirano. Prav tu bosta morala vpliv in spremljevalna vloga subjektivnih sil priti 
še do večjega izraza. Več bomo morali vsakodnevno delati z ljudmi, jim znati 
prisluhniti in tudi z neposrednim dialogom vplivati na njihovo zavest in ravna- 
nje. Na izkušnjah tudi tistih, ki so pokazali na pomanjkljivosti, katerih ustvar- 
jalci smo bili iz različnih razlogov sami delegati, moramo izboljšati delo in na 
dobrih zgledih uresničevati delegatske odnose kot neločljiv element celotnega 
sistema socialističnega samoupravljanja. 

Osnutek poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih od- 
nosov v SR Sloveniji smo obravnavali na vseh zborih Občinske skupščine. 
Delegati smo v celoti podprli poročilo, ki po naši oceni pomeni realen prikaz 
uveljavljanja delegatskega sistema v naši republiki kot tudi v posameznih 
občinah. Pozitivna ocena, ki jo gradivo daje o uveljavljanju delegatskega siste- 
ma, je vsekakor utemeljena, opozorilo o pomanjkljivostih pa lahko prenesemo 
na razmere v občini. Skupaj z našo občinsko oceno izpred dobrega leta imamo 
tako dobro osnovo za razgovor o prehojeni poti in o nalogah, ki nas pri utrje- 
vanju in poglabljanju samoupravne demokracije čakajo v naslednjem obdobju 
v naši občini. 

Ob razpravi smo ugodno ocenili pravočasno programiranje družbene aktiv- 
nosti ter sprejetje delovnega programa občinske skupščine in njegovo uskla- 
ditev z aktivnostmi družbenopolitičnih organizacij in s programom Republiške 
skupščine. Ker je bil program dela naše skupščine v glavnem usklađen s 
programom dela Republiške skupščine, smo v široki javni razpravi izoblikovali 
tista vprašanja, ki so za družbeni razvoj občine v tem trenutku najpomemb- 
nejša. Ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij in ob sočasnem usklaje- 
vanju družbenopolitične aktivnosti delovnih ljudi in občanov smo se dokopali 
do celovitega programa družbene aktivnosti z akcijo za uresničevanje najpo- 
membnejših vprašanj našega družbenega razvoja. Programi so seveda obsežni, 
ker je nalog veliko. Vendar tako usklađena aktivnost daje možnost za idejno- 
politično poenotenje pri odločanju o najpomembnejših družbenih vprašanjih 
pri programiranju vseh vrst aktivnosti na vseh ravneh. Takšna aktivnost daje 
tudi možnost za sporazume s poenotenimi interesi in cilji in možnosti za odlo- 
čitve, da razporedimo svoje sile, delo in ne nazadnje tudi odgovornost, ki izhaja 
iz vloge in položaja posameznega družbenega subjekta ali posameznika v siste- 
mu samoupravne in politične organiziranosti občine, samoupravne interesne 
skupnosti, krajevne skupnosti ali družbenopolitične organizacije. 

S programiranjem smo hoteli omogočiti, da lahko delovni človek in občan 
neposredno in prek delegatskih razmerij vpliva na odločitve v vseh družbenih 
okoljih. Usklajenost dela na ravni občine je iz dneva v dan boljša. Podobno je 
tudi v nekaterih temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih. Tam pa, kjer 
enotnega programa in družbene akcije niso sprejeli, se srečujemo s časovno in 
vsebinsko neusklajenimi prizadevanji in zaradi tega s premajhno učinkovi- 
tostjo in uspešnostjo pri uresničevanju nalog. V takšnih okoljih je tudi največ 
problemov pri pripravi gradiv in predlogov, informiranost pa je kljub ma- 
terialom o istih vprašanjih, ki so zaradi tega, ker so pripravljeni v različnih 
službah, največkrat pomanjkljiva, delovni ljudje in občani oziroma njihovi 
delegati pa odločajo brez argumentov. 

Programiranost dela nam je omogočila, da se zbori Občinske skupščine 
lahko uveljavijo kot konferenca delegacij za zbore Republiške skupščine vselej, 
kadar gre za obravnavo vprašanj, ki so pomembna za vso Slovenijo. Tako pre- 
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segamo oddvojenost skupin delegatov za delegiranje delegatov v Republiško 
skupščino in odpiramo samoupravne poti za vplivanje delovnih ljudi na odlo- 
čanje o vprašanjih, ki so skupna za republiko. Težave, ki nas pri tem spremljajo, 
so pomanjkanje časa med sejami Občinske in Republiške skupščine, da bi 
lahko v vseh temeljnih in družbenih okoljih in pri vseh vprašanjih z organizi- 
rano razpravo delovnih ljudi lahko vplivali na celotni proces nastajanja skupne 
odločitve, od predloga za izdajo do sprejetja končnega teksta. 

Da bi dosegli boljšo informiranost vseh delovnih ljudi in občanov, poleg 
razširjanja Poročevalca, objavljamo v našem Delegatskem vestniku prirejeno 
gradivo oziroma povzetke in informacije o najvažnejših vprašanjih iz dela Re- 
publiške skupščine. Prav gotovo pa bomo v delo Občinske skupščine vključevali 
obravnavo tistih vprašanj, ki zahtevajo dejansko sporazumno odločanje o pro- 
blemih na osnovi skupnih interesov in delegatske baze. Takšno delovanje dele- 
gatskega sistema v občini je, razumljivo, tudi osnova in pogoj za skupno na- 
stopanje in sporazumevanje v Pomurju o vprašanjih, ki so nam v regiji skupna 
in glede katerih so tudi naši interesi in pogledi pri njihovem reševanju enotni. 

V tem letu smo organizirali v občini izobraževanje delegatov, ki je bilo sicer 
že v neprimernem spomladanskem času, vendar so bili udeleženci zadovoljni. 
V izobraževanje so bili poleg delegatov vključeni tudi delegati organov uprave 
in vodstva družbenopolitičnih organizacij. Takšna sestava je omogočila nepo- 
sreden dialog o vprašanjih, ki so bila na dnevnem redu, hkrati pa tudi prilož- 
nost za dogovor o skupni družbeni akciji o vseh pomembnejših vprašanjih v 
temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih. 

Povsod oziroma v vseh sredinah tega nismo izkoristili. V jesensko-zimski 
sezoni bomo z izobraževanjem nadaljevali. Dogovorili smo se za usposabljanje 
čim širših krogov delovnih ljudi in občanov, ne samo funkcionarjev. Skrb za 
usposabljanje delegatov prevzemajo temeljne organizacije združenega dela in 
krajevne skupnosti, saj so delegati in samoupravljalci v njihovi sredini in pri- 
čakovati je, da jim bodo izobraževanje tudi omogočile. 

Podpiramo sklepne ugotovitve, ker menimo, da so dobra osnova za večje 
uspehe pri uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Janez Zafred, delegat iz Novega 
mesta ima besedo! ; 

Janez Zaf red: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin iz Novega mesta je na svoji 
seji obravnavala osnutek poročila o uresničevanju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v SR Sloveniji in izoblikovala naslednje stališče: 

Podpiramo ugotovitve, navedene V poročilu, ■ vendar menimo, da je po- 
ročilo napisano preveč kritično. Kajti v poročilu so napisane samo slabosti in 
pomanjkljivosti pri izvajanju delegatskega sistema, menimo pa, da je bilo v 
obdobju, ki je za nami, narejenih veliko pozitivnih stvari, ki pa niso omenjene 
v samem poročilu. Zato menimo, da bi moral biti tudi sam naslov poročila dru- 
gačen, mogoče »Poročilo o težavah pri uresničevanju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v SR Sloveniji«. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Stojan Makovec, delegat iz Ajdov- 
ščine ima besedo! 
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Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naši skupini delegatov za delegiranje v Zbor občin in Zbor združenega 
dela sta posvetili precej pozornosti poročilu Predsedstva Skupščine SR Slove- 
nije o delovanju delegatskega sistema. 

Ne bom rekel, kot je rekel prejšnji govornik, da je Predsedstvo preveč 
kritično ocenilo delovanje delegatskega sistema. Naša delegacija je zavzela 
stališče, da je prav, da je Predsedstvo ugotovilo tudi vzroke negativnih pojavov 
in seveda, da je tudi ugotovilo, da se je delo delegatskega sistema, predvsem 
v drugem mandatnem obdobju, nekoliko izboljšalo oziroma da je napredovalo. 
Po drugi strani sta delegaciji obravnavali tudi stanje in delovanje samih de- 
legacij za delegiranje v Zbor občin in Zbor združenega dela v občini Ajdovščina. 

Ugotovili smo, da je vzrokov za pomanjkljivosti seveda več. Nekateri vzroki 
so v zvezi z večjimi obveznostmi delegatov, o čemer smo danes tudi že slišali, 
zaradi česar se ne morejo dovolj posvetiti samemu delegatskemu delu. Poudarili 
smo, da bo treba v prihodnje to delo bolj objektivno obravnavati, predvsem 
z vidika, da je potrebno gradivo, ki prihaja s področja Skupščine SFRJ, obrav- 
navati bolj temeljito. To gradivo se sedaj obravnava preveč površno in Repu- 
bliška skupščina daje samo soglasje. Po našem mnenju bi moralo biti tudi 
obravnavanje teh gradiv bolj konkretno, kar bi zmanjšalo odgovornost in raz- 
bremenilo delo delegatom Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin, ker je 
tudi Republiška skupščina soodgovorna za njihovo delo in je baza za njihovo 
delo. 

Kar se pa tiče dela delegacij krajevnih skupnosti in delegacij samoupravnih 
interesnih skupnosti, smo ugotovili, da so tudi tu pomanjkljivosti. In sicer, to je 
bilo že danes tukaj poudarjeno, imajo delegati, predvsem v krajevnih skupnostih 
premajhno podlago, zato bo treba organizirati kratke seminarje. Mi smo spre- 
jeli sklep, ko smo obiskali delegacije v vseh krajevnih skupnostih v naši občini, 
ki jih imamo 35, da organiziramo kratke seminarje v zimskem času, tako da bi 
bile te delegacije bolj usposobljene. 

Namreč ugotovili smo, da če hočemo pravilno izvajati naš demokratični 
sistem, morajo predvsem delegacije, ki delegirajo v krajevne skupnosti, občine 
in republiko delati za to, da se uresničuje ta naš delegatski sistem. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Makovec! Tovariš Franc 
Godina, delegat iz občine Logatec ima besedo! 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zanimiva se mi zdi ugotovitev, da danes v velikih in majhnih občinah in kra- 
jevnih skupnostih ugotavljamo približno isto, kar pomeni, da je poročilo le 
zadelo bistvo. 

Vsi trije zbori Skupščine občine Logatec so obravnavali osnutek poročila 
o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji in 
predlagajo, da se poročilo sprejme, ker vsebuje kritičen prikaz sedanjega tre- 
nutka pri delovanju delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter na vseh nivojih delovanja v občini in republiki. Smo pa mnenja, da naj to 
poročilo ne bi imelo značaja celotnega prikaza vseh delegatskih razmerij, saj 
ne opredeljuje popolnoma tudi delovanja samoupravnih interesnih skupnosti 
in drugih samoupravnih skupnosti. 

Zbori Skupščine občine so tudi mnenja, da vse kritične ugotovitve v poro- 
čilu ne veljajo za naše temeljne delegacije ter da je še veliko odprtih vprašanj, 
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ki jih poročilo ne zajema. Ugotovitev v poročilu, da so delegacije v temeljnih 
organizacijah in v krajevnih skupnostih nepovezane z drugimi organi samo- 
upravljanja, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in poslovodnimi organi, 
je v večini primerov točna. Vendar pa je pri nas že večina temeljnih organizacij 
v občini, in seveda krajevnih skupnostih, uskladila svoje poslovnike in statute 
v tem smislu, da se morajo povezovati z organi temeljnih organizacij, delega- 
cijami, delavskimi sveti kot organi samoupravljanja in seveda z vsemi dele- 
gacijami samoupravnih interesnih skupnosti, ob sodelovanju s poslovodnimi 
organi. 

Ugotavljamo tudi, da se je na ta način povečala aktivnost delegacij v Skup- 
ščini občine. Tako se dogaja, da prihajata, glede na posamezne točke dnevnega 
reda, v Skupščino tudi po dva delegata. To so še bolj redki primeri, vendar 
kažejo na zavzetost delegacij in na boljše urejanje odnosov za delovanje dele- 
gatov in delegacij. 

Po drugi strani pa delegati menijo, da moramo rešiti vprašanje gradiv za 
Skupščino. To ste v glavnem že vsi poudarjali. Predlagajo, da naj bi pripravili 
o vseh točkah dnevnega reda povzetke, s katerimi bi na ustrezen način obveščali 
vse delavce v temeljnih organizacijah in seveda v krajevnih skupnostih, da bi 
tako lahko spremljali delovanje skupščinskih teles in zborov in tako pomagali 
delegatom v delegacijah. 

Pri nas je problem, o tem ni bilo danes veliko govora, sklepčnost temeljnih 
delegacij oziroma večkratni sklici, ker je včasih udeležba premajhna ali pa 
pride na sestanke celo samo vodja delegacije. Sklep vseh treh zborov je, da 
je v občini potrebno narediti temeljito analizo vzrokov, ki pospešujejo, pred- 
vsem pa tistih, ki zavirajo nadaljnje uspešnejše uveljavljanje delegatskega 
sistema, ne le v občinski skupščini, ampak tudi v vseh drugih delegatskih 
skupščinah in organih. Na tej osnovi bi pripravili stališča in sklepe, ki naj jih 
obravnavajo kot edino točko dnevnega reda vsi zbori Občinske skupščine z na- 
menom, da se spremeni nezaželeno stanje ter odstranijo ovire, ki so še na poti 
delegatskemu odločanju. 

Delovanje občinske skupščine kot konference delegacij se pri nas, vsaj tako 
menimo, vse bolj uveljavlja. Zlasti tako, da na dnevne rede zborov Občinske 
skupščine dajemo vse več najpomembnejših vprašanj z dnevnih redov Repu- 
bliške skupščine, čeprav seveda to ni veliko. Takšne razširitve dnevnih redov 
določamo v programu dela Občinske skupščine. Delegacije občinske skupščine 
so obveščene o vseh dnevnih redih zborov Republiške skupščine in o njenih 
najvažnejših sklepih. Selekcijo o tem, kateri so najvažnejši sklepi, pa napravi 
Predsedstvo občinske skupščine. Ne vemo, če je to prav, vendar takšna je do- 
sedanja praksa. Na ta način skušamo približati odločanje v Republiški skupščini 
temeljnim delegacijam, da bi bile bolje informirane in da bi tako uspešneje 
delovale. 

Se vedno pa je odprto vprašanje sodelovanja v organih in telesih Repu- 
bliške skupščine, v njenih odborih in komisijah, pri delu katerih še ne sode- 
lujemo. To so ugotovili tudi sami odbori in komisije v svojih poročilih in de- 
legati vseh treh zborov Občinske skupščine se strinjamo z njihovimi stališči 
in predlogi. 

Menimo, da bi morali bolj pogosto izmenjavati izkušnje v zvezi z novimi 
oblikami in metodami delovanja delegatskega sistema na vseh nivojih, tako da 
bi se z izkušnjami drugih obogatili. Ce bi hoteli v tem poročilu zajeti celotno 
sliko delegatskega delovanja, bi se morali vživeti tudi v kožo delegata, kot so 



280 Zbor občin 

že povedali delegat iz občine Ljubljana-Center in drugi delegati. Vprašanje je 
namreč, kako se delegat počuti, ko ne opravi tistega, kar od njega pričakujemo. 
Morali bi tudi ugotoviti, kako je s skupinami delegatov za delegiranje v zbore 
Republiške skupščine, ker tudi te ne opravljajo svojih funkcij tako, kot od njih 
pričakujemo. Kajti vemo, da morda eden ali dva proučita gradivo, vsi ostali pa 
se strinjamo z njima. 

Verjetno je še veliko vprašanj, ki jih nismo obravnavali v tem poročilu, ki 
pa jih bomo morali sproti razreševati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Stane Božič, delegat 
iz občine Kranj ima besedo! 

Stane Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poskušal bom biti čimbolj kratek. Mislim, da ni potrebno, da je vsa problema- 
tika, ki izhaja iz našega dela pri uresničevanju delegatskega sistema, danes tu 
prikazana. 2e dosedanja razprava kaže na naš aktiven odnos do problemov, 
predvsem zato, ker sem prepričan, da tudi doma, v svojih sredinah in v svojih 
skupščinah sprejemamo programe in se dogovarjamo o tem, kako stvari iz- 
boljšati. 

Tudi pri nas smo v skupini delegatov obravnavali poročilo. Za obravnavo 
samo v skupini smo se odločili predvsem zaradi tega, ker smo v mesecu juniju 
obravnavali analizo stanja delegatskih odnosov v občini. Takrat smo tudi 
sklenili razpravo s tem, da naj se sklepi, priporočila in ugotovitve, ki smo jih 
ob tem sprejeli, tudi uresničujejo. Ob tem želim že takoj opozoriti na nek pro- 
blem. Če bi takrat, ob naši razpravi, že imeli to poročilo, ki ga obravnavamo 
danes, bi ga zagotovo dali na skupščinske zbore, kar naj bi bilo spodbuda za to, 
da bi v bodoče še boljše programirali naše delovanje. 

Se posebej je to pomembno, če bodo dnevni redi zborov Republiške skup- 
ščine v bodoče bolj napolnjeni z obravnavo poročil o uresničevanju politike in 
dogovorjenih sklepov ali pa z ocenjevanjem stanja na posameznih področjih. 
To pa so stvari, ki zagotovo morajo izhajati iz občin in krajevnih skupnosti. 
In če bodo v občinah opravljene ocene stanja in razprave v samih zborih ob- 
činskih skupščin, se bodo potem lahko delegati v Republiški skupščini aktiv- 
neje vključevali v razprave. 

Zato menim, da bi že sedaj morali pozvati občine in morda še koga drugega 
k oblikovanju programa dela zborov v prihodnjem letu. Mislim tudi, da bi samo 
predlaganje občin, ko bi se iskale iniciative za vključevanje posameznih zadev 
v program našega dela, zavezalo tudi predlagatelje k resnejšim pripravam in 
sodelovanju pri delu zborov. Tako smo se dogovorili, da bomo oblikovali svoj 
program. V celoti še nismo uspeli, vendar mislim, da je to pot, da bi se stvari 
izboljšale. 

Torej, pridružujem se tistemu, kar sta rekla delegata iz Domžal in Celja. 
Mislim, da bodo potrebne dopolnitve tudi še v naših splošnih izhodiščih. Včasih 
je treba opozoriti na vsebino sistema, na ideološka in druga vprašanja. Veliko 
je pa seveda takih stvari, ki so lahko stvar organizacije, boljšega dela, racio- 
nalnosti in podobno. Če pri tem dosežemo več, kot smo dosegli, in to je brez 
dvoma mogoče, bomo dosegli večjo učinkovitost pri uresničevanju delegatskega 
sistema. 

Ko govorimo tudi o podružbljanju našega dela in o tem, da naj čim širši 
krog organizirano razpravlja o naših problemih, bi lahko pri tem dosegli še 
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več, če bi uresničili to, kar je bilo že omenjeno, namreč da bi sredstva javnega 
informiranja o tem več pisala. Nekdo naj analizira prispevke v »Delu«, v drugih 
sredstvih informiranja. Po mojem občutku se premalo piše, da bi se lahko 
animirali delovni ljudje in občani, preden se problemi obravnavajo na zborih 
Republiške skupščine. V občinah imamo pri tem že drugačno prakso. Nanjo 
smo opozorili tudi na spomladanskih posvetih in mislim, da bi se tu dalo še kaj 
napraviti v tem smislu, da tisk ne bi prinašal samo sklicev, ampak da bi opo- 
zarjal delegatsko bazo tudi na tiste probleme, o katerih naj se opredeljujejo 
na zborih delegatskih skupščin. Mislim, da možnosti tu še niso izčrpane in da 
bi jih bilo potrebno realizirati. 

Sprejemamo poročilo in mislim, da je zadostna osnova. Zagotovo pa, po- 
splošeno, ne more veljati za vse. In tudi ni potrebno, če nam naj služi kot 
izhodišče za oblikovanje naših programov dela. Iz poročila bomo že znali po- 
tegniti tisto, kar je v posameznih občinah ali sredini potrebno izboljšati. Mislim 
tudi, da ni potrebno te stvari v posebnih sklepih ponovno povzemati in po- 
navljati. Poročilo takšno, kot je, je zadostno. Mislim pa, če smo se že na zborih 
odločili, da poročilo obravnavamo predvsem z vidika delovanja skupščinskega 
delegatskega sistema, morajo seveda še posebej družbenopolitične organizacije 
pokazati skrb za delovanje celotnega delegatskega sistema. Potrebno bi bilo 
spregovoriti tudi o samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti 
ali pa o interesnih skupnostih posebnega družbenega pomena, da nam ne bi kdo 
očital, da se kot skupščinski zbori postavljamo nad nje. 

Pri nas smo se torej dogovorili, skupaj z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, da je problem delegatskih odnosov celovit in da se moramo zanje boriti 
tako v naših zborih kot v temeljnih organizacijah in seveda še posebej tudi 
v samoupravnih interesnih skupnostih, kjer se tudi odloča o za življenje in delo 
občanov pomembnih vprašanjih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Božič! Tovariš Radovan 
Vrabec, delegat iz občine Koper ima besedo! 

Radovan Vrabec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Koper je na svoji seji obrav- 
navala poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
v Socialistični republiki Sloveniji. Delegati v glavnem ocenjujemo, da poročilo 
realno prikazuje stanje in problematiko razvoja delegatskih odnosov in celot- 
nega delegatskega sistema. Vendar pa menimo, da je potrebno, da za nadaljnji 
razvoj in napredek delegatskega sitsema storijo še veliko tako delegati sami 
kakor tudi družbenopolitične organizacije in ostali dejavniki v občinah in v 
republiki, ki se neposredno povezujejo v delovanju delegatskega sistema. 

Ker so bile danes v razpravi že večkrat poudarjene ravno pomanjkljivosti 
sedanjega delegatskega sistema, bi hotel na kratko podati samo bistvena mne- 
nja, ki so se izkristalizirala v naši občini in v naši delegaciji. 

Ocenjujemo, da je v poročilu še vedno dan preskromen poudarek samemu 
delu delegatov oziroma skrbi, da bi delegat mogel realno prenašati verificirana 
stališča sredine, iz katere izhaja V zvezi s tem ocenjujemo, da je še vedno 
premalo storjeno za usposabljanje delegatov in za njihovo seznanjanje z obsto- 
ječo problematiko. Tukaj moram poudariti, da smo proti mentorstvu, kot je 
bilo danes že poudarjeno, še posebno pri zavzemanju stališč do določenih vpra- 
šanj. Zato menimo, da je nujno, da se v prihodnje veliko bolj kot doslej 
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vključujejo v delo delegatov strokovne službe in vodstvene strukture v orga- 
nizacijah združenega dela in samoupravni organi, zlasti pa še družbenopolitične 
organizacije v delovnih organizacijah in v občinah. 

Delegati tudi menimo, da je potrebno, da se zaključki z današnje seje o poro- 
čilu o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični 
republiki Sloveniji obravnavajo tudi v občinskih skupščinah, kjer se še niso. 
Družbenopolitične organizacije pa naj bi to področje posebej obdelale ter na 
podlagi ocene stanja na svojem področju storile potrebne ukrepe za nadaljnji 
napredek pri delovanju delegatskega sistema. 

Hkrati želimo delegati opozoriti na obsežen program dela zborov. Ugo- 
tavljamo, da se često lotevamo reševanja številnih problemov hkrati, kar 
povzroča velike težave oziroma preobremenjenost delegatov. Zato tudi menimo, 
da bi bilo potrebno bolj kot doslej proučiti in razmejiti pristojnosti glede reše- 
vanja posameznih zadev med zbori Skupščine, Izvršnim svetom in upravnimi 
organi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vrabec! Rada bi se- 
znanila zbor, da se je naše število povečalo na 62, ker je prišel tudi delegat iz 
občine Lendava in mu dajem takoj tudi besedo. To je tudi zadnji prijavljeni 
razpravljalec. Torej Marjan Žerdin, delegat iz Lendave ima besedo! 

Marjan Žerdin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Obravnava poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v SR Sloveniji sovpada s pripravo temeljitejše analize o istem vpra- 
šanju v občini Lendava. Ugotovitve, do katerih smo prišli, v glavnem potrjujejo 
ugotovitve danes obravnavanega poročila. Zato je skupina delegatov za Zbor 
občin sklenila, da glasuje za odobritev poročila. Skupina delegatov je to odlo- 
čitev sprejela na podlagi stališč o delovanju delegatskega sistema v občini, ki 
so bila sprejeta v Občinskem komiteju Zveze komunistov, na Občinski kon- 
ferenci Zveze socialistične mladine ter v več delovnih telesih SZDL, Zveze 
sindikatov in Občinske skupščine. 

Iz dosedanjih razprav o tem vprašanju v občini Lendava povzemamo nekaj 
ugotovitev, s katerimi opozarjamo na nekatere pozitivne dosežke v naši občini, 
pa tudi na nekatere probleme, ki bi jih bilo potrebno pri nadaljnjem delu od- 
praviti. Občinska skupščina — odvisno od vrste obravnavanih vprašanj v posa- 
meznem zboru — se vse bolj uveljavlja kot konferenca delegacij za zbore 
Skupščine SR Slovenije. Ze v samem programu dela zborov Občinske skupščine 
smo za to leto opredelili 16 zadev iz pristojnosti zborov Skupščine SR Slovenije. 
Žal programa ne bomo mogli v celoti uresničiti, predvsem zaradi časovnih ne- 
skladij med sejami zborov Občinske skupščine in prejemom ustreznih gradiv 
iz Skupščine SR Slovenije. Datumi sej Občinske skupščine so vnaprej določeni 
in jih tudi zaradi drugih zadev, ki so na dnevnem redu, v glavnem ni mogoče 
premikati. Toliko težje je karkoli storiti ob sprejemanju zakonov po hitrem 
postopku. V glavnem smo uspeli zastaviti delo Družbenopolitičnega zbora z nje- 
govo z ustavo določeno vlogo. V tem letu so Občinska konferenca SZDL, Ob- 
činski komite Zveze komunistov, Občinski svet Zveze sindikatov, Občinski 
odbor Zveze združenj borcev v svoje programe dela vključili najpomembnejše 
zadeve iz pristojnosti Družbenopolitičnega zbora, tako da delegati Družbeno- 
političnega zbora razpolagajo s stališči svoje delegatske baze o vseh pomemb- 
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nejših vprašanjih. Te dni smo se lotili urejanja zadev tudi v Občinski konferenci 
Zveze socialistične mladine. 

V občini smo v zadnjih dveh letih bistveno izboljšali sistem informiranja 
prek delegatskega glasila, ki ga prejema vsako gospodinjstvo in v katerem je 
enakopravno zastopana poleg slovenskega tudi raba madžarskega jezika. Po- 
sebej naj omenim, da v delegatskem glasilu objavljajo ustrezno oblikovana 
gradiva tudi samoupravne interesne skupnosti, kar pa je ena od pomanjklji- 
vosti Poročevalca oziroma oblik informiranja o delu samoupravnih interesnih 
skupnosti na ravni republike. Komisija Skupščine občine za družbeni nadzor 
je začela v tem letu sistematično proučevati pomembnejše odloke in sklepe 
Občinske skupščine ter v tem času dala vrsto opozoril tako glede izvajanja 
kakor tudi glede ustreznosti posameznih aktov Občinske skupščine. 

Čeprav za nobeno od navedenih pozitivnih ugotovitev ne moremo trditi, da 
velja v celoti in za vsako sredino, pa lahko danes rečemo, da so točne v večini 
primerov. Seveda pa so še številni problemi pri delu temeljnih delegacij, zlasti 
konferenc delegacij, pa tudi pri delu posameznih skupin delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije. Te pomanjkljivosti se kažejo pred- 
vsem v nezadovoljivi povezanosti z delegatsko bazo. Problem je toliko večji 
zlasti v konferenci delegacij in v temeljnih delegacijah, saj so delegacije ne- 
malokrat osamljene, brez posebne podpore ali skrbi za njihovo delo, pa naj gre 
za druge samoupravne strukture ali pa tudi za družbenopolitične organizacije. 
Tudi ko gre za izredno pereče probleme posameznih sredin, se sporna vprašanja 
le poredko rešujejo prek delegacij. Iščejo se krajše poti kontaktiranja, zlasti 
prek Izvršnega sveta, v posameznih primerih celo tako, da delegati o tem niti 
niso obveščeni. Še slabše je glede odnosov do delegacij za skupščine samo- 
upravnih interesnih skupnosti, kar se odraža tudi v delovanju nekaterih skup- 
ščin, vključno s primeri nesklepčnosti, saj se dodeljujejo gradiva delegatom, ki 
jih določijo vodje delegacij, neposredno pred sejo. Po še nepopolnih podatkih 
ugotavljamo, da je na sejah skupščin navzočih več delegatov iz tako imenovanih 
režijskih del, manj pa iz proizvodnih procesov. V tem pogledu imamo včasih 
težave tudi pri določanju delegatov za določen zbor Republiške skupščine. 

Težav je še več, ki pa jih bomo morali reševati predvsem v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in v občini. 

Zboru predlagamo, da v svojih zaključkih določi tole: Poveča naj se časovni 
razmak med zadnjim odposlanim gradivom in sejo zbora. Poenostavi naj se 
sedanja oblika dajanja mnenj skupščinskih teles tako, da bo razvidno, v čem 
so si ti organi enotni in v čem imajo mnenja različna. Omogočeni naj bosta 
dve obravnavi gradiv v delovnih telesih zbora Skupščine. Čimbolj naj se zmanj- 
ša število aktov, ki se sprejemajo po hitrem postopku. Prouči naj se možnost 
popolnejšega informiranja, morda v enotnem glasilu na ravni republike. Infor- 
miranje naj se dopolni z gradivi skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, 
zlasti tistih, ki o določenih zadevah odločajo enakopravno z zbori Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav ni več. Zeli 
še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rok Kržan, delegat iz občine Brežice! 

Rok Kržan: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke in delegati! 
Naša skupina je prav tako obravnavala to poročilo in ugotavlja, da lahko služi 
tudi za analizo dela naših delegatskih skupin in seveda Občinske skupščine kot 
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konference delegacij. Poročilo je obravnavala tudi komisija, ki spremlja uresni- 
čevanje delegatskega sistema. Ugotovila je, da delegatski sistem zahteva veliko 
angažiranost vseh sil znotraj temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti in prav tako tudi družbeno- 
političnih dejavnikov in jasno lastno zavzetost nas samih delegatov. Upamo si 
trditi, da smo delegati v prvem mandatu več storili, vsaj v našem območju. 
Čutili smo, da smo pionirji in da si moramo neprestano prizadevati, da bo 
delegatski sistem živel tako, kot je začrtan. Zal pa ugotavljamo, da se večkrat 
izjalovijo mnenja in že sprejeti sklepi znotraj Občinske skupščine in tudi neka- 
terih drugih forumov oziroma se ne uresničujejo. To seveda hromi nadaljnje 
delo in zmanjšuje iniciativnost delegatov za delo, povezovanje z bazo itd. To 
opažamo tudi pri delu zborov Občinske skupščine. Predvsem mislim na Zbor 
krajevnih skupnosti in na Zbor združenega dela. Pri Družbenopolitičnem zboru 
pa ugotavljamo, da je nelogično, da ga v drugem mandatu sestavljajo pred- 
stavniki subjektivnih sil, in sicer od predsednikov Socialistične zveze in se- 
kretarjev ZK, sindikatov in drugih. Menimo, naj tudi ta zbor deluje na dele- 
gatski podlagi. Konferenco za te delegate naj tvorijo občinske konference So- 
cialistične zveze ali komiteji Zveze komunistov. Naša skupina poudarja pomen 
družbenih svetov, čeprav ti sveti pri nas niso zaželjeni. Menimo, da bi moralo 
biti delo znotraj posamezne občine porazdeljeno tako, da bi družbeni sveti že 
v delegatski bazi povezovali interese občinske konference SZDL in občinskega 
komiteja ZK in tudi vseh strokovnih institucij. Sklepi seveda niso obvezni za 
občinsko skupščino, ampak so lahko le priporočila. 

Ni dovolj, da delamo tako analizo samo ob koncu leta ali morda za dvo- 
letno obdobje, marveč moramo vsi skupaj, predvsem pa družbenopolitični de- 
javniki, ki so odgovorni za delovanje delegatskega sistema, pomanjkljivosti 
sproti odpravljati. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? Preden bi 
zaključili razpravo, bi rada sama povedala nekaj stavkov. 

Razumljivo je, da je bila razprava poglobljena in da je v svojih osnovnih 
tonih potrdila poročilo, ki je v bistvu plod našega skupnega dela. Če ne velja 
poročilo v vseh podrobnostih za sleherno sredino, je to seveda razumljivo in 
je posledica različne stopnje razvitosti samoupravnih odnosov v posameznih 
temeljnih skupnostih in v občinah. Današnja razprava pomeni poleg potrditve 
poročila tudi neke vrste izmenjavo izkušenj, kar za naš zbor ni slabo. Prepri- 
čana sem, da smo drug od drugega marsikaj zanimivega zvedeli. 

Kritika, da poročilo ni povzelo pozitivnih izkušenj, je samo delno na mestu. 
Namreč izhodišče je bilo tako, da ne bomo pisali o pozitivnih dosežkih. Povedali 
smo tudi, da ne bomo govorili o vseh pomembnih vprašanjih funkcioniranja 
delegatskega sistema in o težavah, ki v tej zvezi nastajajo, ampak samo o ne- 
katerih. Današnja razprava je pokazala, da smo bili najbrž vsaj pri eni točki 
pomanjkljivi, in sicer pri tisti, ki obravnava delegata kot družbenega in javnega 
delavca z vsemi vezmi, ki jih mora spletati na vse konce, in glede skrbi družbe- 
nopolitičnih organizacij za tega delegata in za njegovo usposabljanje. To kar 
ni bilo storjeno, je mogoče opraviti seveda na osnovi vaših sugestij z nekim 
pametnim programom dela v naslednjem obdobju. Dali ste več sugestij in 
zagotavljam vam, da jih bo Predsedstvo na prvi seji zelo podrobno proučilo in 
predlagalo, kako bi jih bilo moč realizirati. 
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Na nekaj sugestij je odgovoril že tovariš Savin Jogan, zlasti v zvezi s pri- 
stojnostmi zborov. Dosti smo že prej govorili o poenostavitvi poročanja de- 
lovnih teles in o ustreznejšem delu sredstev javnega obveščanja. Obvestila naj 
se dajejo en mesec pred zasedanjem zbora, da bi motivirali slovensko javnost 
za aktivno vključevanje v razprave. S tem naštevanjem naj opozorim, da smo 
skorajda o sleherni stvari, ki ste jo vi danes ponovno podčrtali, razpravljali 
med pripravami na današnjo sejo. S tem hočem samo še enkrat poudariti, da 
so ta vprašanja dnevno prisotna. Tudi težav, ki jih Predsedstvo Skupščine s 
svojim delom povzroča vam, se zavedamo. Ni pa vedno samo od naše priprav- 
ljenosti odvisno, da bi ravnali bolje. 

O poudarkih v današnji razpravi ne bi govorila. V glavnem ste s poročilom 
soglašali. Največ ste govorili o vlogi delegacij v temeljnih samoupravnih skup- 
nostih, o programiranju dela in o potrebi po skorajda železni disciplini pri tem 
programiranju, če želimo namreč, da bi od temeljne skupnosti do republike in 
federacije res tekla usklajena družbena aktivnost. Govorili ste o občinskih 
skupščinah kot konferencah delegacij in o pozitivnih izkušnjah, ki jih imate 
na tem področju. To kar smo zadnje leto dosegli je gotovo lep rezultat. Res pa 
je, da bosta enotno planiranje in pravočasna dostava gradiv omogočila dosled- 
neje uveljavljati občinske zbore kot konference delegacij za zbore Republiške 
ali Zvezne skupščine. 

Govora je bilo o vlogi družbenopolitičnih organizacij in prav je, da sta 
Socialistična zveza in Zveza sindikatov predložili zborom pregled svojih nalog. 
Tako ste lahko tudi neposredno slišali, kako močno je prisotna zavest o tem, 
da bi bilo treba delati še več in še bolje tudi v teh dveh, za delegatski sistem 
tako pomembnih družbenopolitičnih organizacijah. 

Sedaj prosim skupino, da v miru oceni, ali so potrebne spremembe skle- 
pov, upoštevajoč pri tem, da so delegati pravzaprav sami ugotavljali, da ni 
potrebno veliko pisati. Potrebne pa je več konkretne aktivnosti na vseh ravneh. 
Predvsem s tem bomo izboljšali stanje oziroma odpravili pomanjkljivosti v 
našem delu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o ures- 
ničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Poročilo je Skupščini predložila Zakonodajno-pravna komisija. Za svojega 
predstavnika je določila dr. Lojzeta Udeta, predsednika te komisije. Predstav- 
nik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Kocijan, pomočnik sekretarja Sekreta- 
riata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Uvodno obrazložitev smo že slišali. Poročilo je bilo objavljeno v Poroče- 
valcu št. 20. V tej številki je bil objavljen tudi osnutek stališč in sklepov o 
uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Gradivo so obravnavali vsi odbori našega zbora, Komisija za pravosodje 
in Komisija za vprašanja borcev NOV, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želi morda kdo od poročevalcev poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 
Danes ste dobili na klop tudi še mnenje Izvršnega sveta k poročilu o ures- 

ničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 
Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Tovariš Cvetko Gatnik, dele- 

gat iz Nove Gorice ima besedo. Prosim, tovariš Gatnik! 

Cvetko Gatnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker smo že pozni bom kratek. 
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Tudi mi soglašamo s kritično oceno poročila o uresničevanju resolucije 
o temeljih zakonodajne politike, ki je bila dopolnjena z razpravo predsednika 
Zakonodajno-pravne komisije. Zato je potrebno podpreti poročilo in stališča, 
zlasti 14. točko poročila, ki pravi, da je potrebno razbremeniti delegatsko skup- 
ščino izdajanja številnih manj pomembnih zakonov in naj Izvršni svet določena 
vprašanja ureja z uredbami. 

Ob tem tudi mislimo, da bi bilo potrebno preveriti, ali je potrebna tako 
velika razcepljenost zakonodaje. Delegacija sprašuje, zakaj toliko zakonov o 
posameznih interesnih skupnostih. Organizacijo in delo vseh interesnih skup- 
nosti bi lahko uzakonili v enem samem splošnem zakonu, njihove posebnosti 
pa naj postanejo predmet samoupravnega dogovarjanja med zainteresiranimi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Ivo Bernard iz občine 
Ljubljana-Center ima besedo! 

Ivo Bernard: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Snov, ki jo sedajle obravnavamo, je povezana s skupščinskim delom in delegat- 
skim sistemom. 

Včasih smo Slovenci bili znani po tem, da nismo državotvorni narod. Mislim 
pa, da sedaj lovimo zamujeni vlak in da v pogojih, ko gremo v samoupravlja- 
nje, postajamo zelo državotvorni, predvsem če pogledamo na obilico zakonov, 
ki smo jih sprejeli v zadnjem času utrjevanja samoupravljanja. Naj bo ta šala 
za uvod, je pa vredna premisleka. Mislim, da so predloženi akti in uvod tovariša 
Udeta zelo dobra osnova za naše izhodišče, kako bomo delali v prihodnje. 
Živimo v obdobju dogovarjanja oziroma govorimo, da moramo v pogojih samo- 
upravnega socializma graditi odnose na osnovi družbenih medsebojnih dogo- 
vorov in na tej podlagi usklajevati interese in akcije, vendar je zakonodajna 
iniciativa vse večja. Bežimo od samoupravnih sporazumov in naporov, da bi 
dobili skupne imenovalce v samoupravnem sporazumevanju in iščemo rešitve 
v zakonski regulativi. Lahko kdo reče, da to ni povsem točno, vendar kjer je 
dim, je tudi ogenj. Naša skupina meni, da moramo izdelati normative za raz- 
mejitev pristojnosti med Skupščino in Izvršnim svetom. Podzakonski predpisi 
imajo določeno prednost, ker jih je moč hitreje spreminjati kot zakone. 

Ugotavljamo, da smo sprejeli -vrsto zakonov po hitrem postopku. Delegati 
so postavljeni pred dilemo: sprejmite zakon, če ne, boste soodgovorni za nastalo 
družbeno škodo. Naša delegacija meni, da moramo temu vprašanju posvetiti 
temeljito pozornost. 

Z razpravo tovariša Kučana in tovariša Udeta sem izredno zadovoljen, ker 
sta potrdila, kar je bilo rečeno v naši skupini — pa ne samo v naši! O tem 
že dalj časa razpravljamo. Gre za ovire, ki onemogočajo delegatom tvorno delo 
v Skupščini. Bodimo si odkriti. Prejetih gradiv ne razumemo, ne zaradi tega, 
ker ne znamo brati, marveč zaradi nepoznavanja dejstev, ki so privedla do 
določenih odločitev. Zato glasujemo le zaradi zaupanja v človeka, ki je pred- 
lagal rešitve. Tako smo sprejeli znatno število odločitev, vendar pa to zaupanje 
kar hitro lahko zbledi. Zato podpiramo vso današnjo uvodno obrazložitev. Če 
se kršijo samoupravni sporazumi v večjem obsegu, in to se, potem je treba 
tudi te akte kazensko sankcionirati. S tem bomo preprečili tudi lahkomiselno 
sklepanje sporazumov, saj danes kršilce nič ne prizadene. Če ne bomo zmanj- 
šali obsega gradiv, potem ne bomo imeti časa niti za obravnavo pomembnih 
gradiv. Na zadnji seji. kot se spominjate, smo imeli 27 točk dnevnega reda. 
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Kdo jih zmore proučiti? Nihče! Seveda pa to hkrati onemogoča uresničevanje 
ciljev našega samoupravnega in delegatskega sistema. 

Druga vprašanja so tehnika priprave gradiv, hitri postopki in zaupnost 
gradiv. 

Odločitev o hitrem postopku ali pa o zaupnosti gradiv je dejansko v rokah 
predlagatelja. Pri tem gre za odločitve, ki jih je moč zlorabiti s pavšalno ob- 
razložitvijo. Za hitri postopek doslej še nisem slišal niti ene obrazložitve, ki 
bi me prepričala. 

O stopnji zaupnosti pa sploh ni nobene obrazložitve; je samo navodilo, da 
je treba tako gradivo vrniti. S tem preprečujemo delegatom razpravo v dele- 
gatski bazi. Zato menimo, da bi bilo dobro, da omejimo pravico predlagatelja, 
da sam določa stopnjo zaupnosti in postopek. Predsedstvo Skupščine naj bo 
pooblaščeno odločati o obeh vprašanjih. To bo nedvomno zmanjševalo možnost 
zlorab. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bernard! Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) Pismenih prijav ni več. Zaključujem razpravo, če ne želi nihče 
več razpravljati, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek stališč in sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike se sprejme. 

2. Predlog stališč in sklepov pripravi Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga stališč in sklepov naj predlagatelj upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Zbora in Skupščine 
in pripombe delegatov, ki so jih dali v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varnosti pomorske plovbe. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Livija Jakomina, člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Uvodne besede predstavnik predlagatelja ne želi! 
Predlog zakona ste prejeli; prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni 

sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, 
Komisija pa tudi dodatno poročilo. 

Želita morda poročevalca Odbora in Komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem 

razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o redakcijskih 
amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 26., 27. in 34. členu predloga 
zakona, ki so razvidni iz njenih poročil. Z amandmaji soglašata predlagatelj 
in Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem. 

Ker so amandmaji redakcijskega značaja, predlagam, da o njih glasujemo 
skupaj. Ima kdo drugačno mnenje? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da glasujete. 
Kdo je za? (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Komisije k 26., 27. in 
34. členu predloga zakona. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju Izvršnega sveta k 5. členu predloga 
zakona, ki je razviden iz njegovega dopisa, ki ste ga danes dobili na klop. Vpra- 
šujem predstavnika Odbora in Komisije, če z amandmajem soglašata! (Da.) 

Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (52 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
Sedaj pa moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za pred- 

log zakona, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za 
leto 1979. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. 

Predlog zakona ste prejeli z razširitvijo dnevnega reda z dne 27. 9. 1979. 
Priloženo je bilo tudi poročilo našega Odbora za finance. Tovariš Oblak, ali 
želite besedo? (Da.) Prosim! 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SE Slovenije je predložil tej skupščini in njenim organom 
predlog za spremembo zakona o republiškem proračunu za leto 1979 s predlo- 
gom, da ga obravnava po skrajšanem postopku. Za tak postopek so podani vsi 
pogoji, ki jih določata 252. in 295. člen poslovnika Skupščine, to je, da se odpra- 
vijo ali da se ne povzročijo večje motnje v gospodarstvu oziroma zahtevajo 
to druge izredne potrebe republike. 

Ob sprejetju zakona o proračunu Slovenije za leto 1979, zaradi uskladitve 
proračunske porabe z možnimi viri prihodkov, niso bila v celoti zagotovljena 
sredstva za nekatere že tedaj znane obveznosti, ki izhajajo iz medrepubliškega 
usklajevanja na področju tržišča in cen iz prvega polletja 1979. Tako je bil 
proračun za 166 milijonov dinarjev nižji od sprejetih izhodišč za sestavo pro- 
računa za leto 1979. 

Poleg tega je Socialistična republika Slovenija med letom prevzela tudi 
nove obveznosti, ki so nastale zaradi spremenjenih družbenih dogovorov za kom- 
penzacije, ki so bile dogovorjene na ravni republike in usklajene na ravni fede- 
racije, da se na ta način zadrži nivo osebnega oziroma družbenega standarda. 
Sprejet je bil tudi odlok, s katerim je bila sprejeta sprememba družbenega dogo- 
vora o financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar, po katerem naj bi vsi 
udeleženci še v letošnjem letu zagotovili potrebna dodatna sredstva. 

S predlagano spremembo zakona o proračunu bi v letu 1979 lahko poravnali 
naslednje neodložljive obveznosti: Za intervencije v gospodarstvu 237,4 mili- 
jona dinarjev ali 48% vseh sredstev, predvidenih s spremembo proračuna, in 
sicer za pokritje obveznosti za pospeševanje kmetijstva na področju proizvodnje 
prehrane, za zaščito življenjskega standarda delovnih ljudi, za gradnjo skladišč 
in nabavo blaga za blagovne rezerve Socialistične republike Slovenije po zakonu 



25. seja 289 

o blagovnih rezervah, za dotacijo oziroma sanacijo Rudnika živega srebra 
v Idriji, o katerem je bil sprejet zakon v tej skupščini v prvem polletju letoš- 
njega leta, za pokritje razlik v ceni trem slovenskim dnevnikom ter za obvez- 
nosti na ravni federacije, v katere so vključeni tudi obračun za leto 1978 in 
akontacija za leto 1979 do sklada solidarnosti z neuvrščenimi državami in drža- 
vami v razvoju ter sofinanciranje gradnje objektov na Neretvi na podlagi 
odloka, ki ga je sprejela Skupščina, s katerim je pooblastila Izvršni svet, da 
podpiše medrepubliški družbeni dogovor. 

V okviru družbenopolitičnih organizacij in društev je potrebno zagotoviti 
sredstva za izvrševanje nalog republiških vodstev teh organizacij, vključno 
s sredstvi, ki so potrebna za mladinske delovne akcije in za regrese za skupin- 
ska potovanja otrok in mladine. 

V okviru negospodarskih investicij se zagotavljajo sredstva v predlogu za 
121,4 milijone dinarjev, in sicer za financiranje dopolnjenega in razširjenega 
programa geodetskih del, za obveznosti do Kulturnega doma Ivan Cankar, za 
zagotovitev večje varnosti v letalskem prometu na Letališču Brnik, kakor 
tudi za stroške adaptacij prostorov republiških upravnih in pravosodnih 
organov. 

Sprememba republiškega proračuna za 496 milijonov dinarjev ne terja 
dodatnih virov in je grajena na oceni možnih prihodkov brez sprememb davč- 
nih stopenj. Višji priliv prihodkov se angažira samo iz naslova temeljnega 
davka na promet proizvodov. Ta pa izhaja iz korektur cen določenih proizvodov 
široke potrošnje in uporaba teh prihodkov pomeni zavarovanje cen določenih 
artiklov oziroma standarda potrošnika. 

Na ravni federacije pa so za določene vrste blaga, to so naftni derivati, 
kava in cigarete, bile spremenjene tudi stopnje prometnih davkov kot element 
enotnega tržišča, s poudarkom na varčevanju ali znižanju te vrste porabe široke 
potrošnje. Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela kot pro- 
računski vir je bil znižan v preteklem letu od 7 na 5 "/o. S številnimi oprostitvami 
za pospeševanje izvoza in za organizacije, ki zaposlujejo invalidne osebe, pa so 
bile vpeljane široke olajšave in možnosti za znižanje tega davka. Z uporabo pri- 
hodkov priliva temeljnega prometnega davka pa bodo sredstva ponovno pre- 
nesena v gospodarstvo, to je 48 % vseh teh sredstev in s tem pokrite tudi 
obveznosti do gospodarstva. 

Tovarišice delegatke in delegati! Vsi dodatni zahtevki za proračunsko pora- 
bo v letošnjem letu so znašali 786,8 milijona dinarjev. S spremembo zakona 
o proračunu za leto 1979 pa je mogoče ob selektivnih kriterijih in politiki var- 
čevanja pokriti obveznosti le v višini 496 milijonov dinarjev, medtem ko bodo 
vse ostale obveznosti predmet nadaljnjega usklajevanja v naslednjem letu ali 
pa jih bo treba prenesti v naslednje plansko srednjeročno obdobje, od 1981 
do 1985. 

Ob tej analizi Izvršni svet predlaga zboru, da sprejme predlog zakona po 
hitrem postopku in v predloženem besedilu, tako kot so ga sprejeli tudi odbori 
Skupščine in Zakonodajno-pravna komisija, pri čemer pa Izvršni svet v celoti 
sprejema poročilo Odborov za finance in Zakonodajno-pravne komisije. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Izvršni svet je predlagal, da 
ta akt obravnavamo po hitrem postopku, v smislu 295. člena poslovnika Skup- 
ščine, kar je tudi posebej razložil. O tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem 
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postopku, to je v zadnji fazi, kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Če nihče, potem prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog Izvršnega sveta z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila tudi pismeni poročili. Želita morda poročevalca 
besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Alojz Strmole, delegat iz občine 
Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Alojz Strmole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delno je bilo naši želji odgovorjeno že v uvodnem pojasnilu, pa bom kljub temu 
prebral naše stališče. 

Skupina delegatov se s predlogom zakona strinja, vendar smo bili pozorni 
na nove obveznosti, ki prvotno niso bile predlagane v proračunu. Tu gre za 
sredstva na podlagi zakonov o investicijskih vlaganjih SR Slovenije za graditev 
objektov in nabavo opreme v obdobju od 1978 do 1982, to je za opremo za leta- 
lišča, za kompenzacijo za sojo. Pri opremi za letališča gre za skoraj 100% 
povečanje predlaganega zneska za pokritje obveznosti. 

Glede na to, da se predlog zakona sprejema po hitrem postopku, prosimo 
predlagatelja za pojasnila, kako je prišlo do tako velikih odstopanj. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Ivo Bernard iz občine 
Ljubljana-Center ima besedo! 

Ivo Bernard: Tovariši in tovarišice! Skupina delegatov, ki je obravna- 
vala ta predlog zakona o spremembi republiškega proračuna, ima k predlogu 
nekaj resnih pomislekov. 

1. Menimo, da je vsaj zdaj že nastopil čas, ko se je potrebno stabilizacijsko 
obnašati. Če ugotavljamo, da smo zajeli iz gospodarstva več sredstev, kot smo 
jih planirali za naše potrebe, bi moral veljati dogovor, da se ta sredstva vrnejo 
tistemu, ki jih je preveč vplačal. 

2. Pri obravnavi namenov, za katere naj bi se presežek republiškega pro- 
računa porabil, pa imamo prav tako določene pomisleke. V 1. točki obravnava 
obrazložitev usklajevanje osebnih dohodkov delavcev v državni upravi za leto 
1979 za 10 %. V obrazložitvi se zatrjuje, da so v gospodarstvu v Ljubljani po 
podatkih službe SDK bili povečani osebni dohodki za prvih 6 mesecev letošnjega 
leta za 17 %, medtem ko se predlaga za državno upravo povečanje za 10 %, 
pri čemer bi se vsa ostala usklajevanja opravila v letu 1980 za leto 1979. 

Po mnenju naše delegacije tak pristop ni pravilen. Namreč, vsi delavci, ki 
združujejo delo v državni upravi, imajo, po našem prepričanju, enake pravice 
kot vsi ostali. Če je porast življenjskih stroškov takšen, kot se tukaj ugotavlja, 
in je gibanje osebnih dohodkov takšno, kot se tukaj ugotavlja, menim, da je 
treba to gibanje uskladiti s splošnimi gibanji in ne ponovno delavce v državni 
upravi prikrajšati za tisti dohodek, ki jim gre z megleno obljubo, da se bo 
to uredilo v letu 1980 za leto 1979. 

Menimo namreč, da moramo resno obravnavati položaj delavcev v državni 
upravi, za katerega je znano, da je dokaj sporen. Samoupravljanje v upravnih 
organih dejansko ni razvito do tiste stopnje, ki jo človek lahko pričakuje. To 
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velja za načrtovanje dohodkov, načrtovanje dela, nagrajevanje itd. Delavci se 
čutijo zapostavljene. Predlog, ki ga obravnavamo, to dejansko tudi potrjuje. 
Menimo, da je treba zagotoviti sredstva za vse upravičene potrebe delavcev. 
Tudi ti delavci živijo danes in tudi danes trosijo in danes ustvarjajo. 

Drugo vprašanje delegacije zadeva skope obrazložitve predlaganih izdatkov, 
in sicer: 1. Če gre za neplanirane izdatke, pa so že pokriti, je vprašanje, kdo 
odgovarja za tako nezakonito poslovanje. 2. Zakaj je potrebno sedaj na koncu 
leta zagotavljati sredstva za neplanirane akcije? 3. V 3. točki obrazložitve za 
financiranje geodetskih del je navedeno, da je tako odločil Odbor Skupščine 
SR Slovenije v skladu s predlogom o spremembi in dopolnitvi odloka. To se 
pravi, da se razporejajo sredstva na podlagi odloka, ki sploh še ni bil sprejet. 

Prav tako padejo v oči sredstva za znanstveno dejavnost v višini 1,2 mili- 
jona dinarjev. Navedeno je, da so se tovarišem, ki delajo v tej ustanovi, SAZU, 
letos nagrade povečale za 23% — to je znatno več kot v gospodarstvu, da pa 
so neke nove namestitve. Predlog je nekoliko nelogičen. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta za tako obrazložitev, ki nas bo pre- 
pričala o potrebnosti takšnega zakona. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Bernard! Še kdo želi posta- 
viti kakšno vprašanje? (Ne.) Prosim tovariša Oblaka za obsežnejšo obrazložitev. 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko ste obravnavali predlog zakona in njegovo obrazložitev, ste verjetno imeli 
pred očmi stanje na področju tržišča in cen ter blagovnega prometa. Najbrž 
so zato potrebna dodatna pojasnila, da ugotovimo, kakšne so naše naloge 
oziroma naloge Izvršnega sveta slovenske skupščine. 

Najprej o letališki opremi. Najmanj štiri leta je bilo potrebno zbirati 
sredstva za varnostne naprave na letališču Brnik. Letališče Brnik samo jih ni 
uspelo zbrati. Zaradi tega je bilo nujno, če smo hoteli zagotoviti varen promet, 
da smo angažirali sredstva tudi iz drugih virov. Pri tem republika Slovenija 
izpolnjuje samo tisto obveznost, ki jo je dala že pred štirimi leti. Gre za var- 
nostne naprave, ki spadajo na področje notranjih zadev, oziroma so to naprave 
organov za notranje zadeve ne pa letališča Brnik, ker so varnostne zadeve 
letališča in prometa pod posebno skrbjo države. 

Glede pripombe k usklajevanju osebnih dohodkov naj povem, da se je 
doslej v državni upravi, predvsem v republiški upravi, usklajevanje izvajalo 
za pol leta in več nazaj. Sistemski zakon, ki je bil letos sprejet, razmejuje 
pravice in obveznosti, ki jih imajo delovne skupnosti. Organizacijski zakon, 
ki bo sprejet verjetno še letos, pa bo dal nadaljnjo osnovo, da bodo lahko tudi 
delavci v organih uprave poglobili samoupravljanje. Upravni organi opravljajo 
družbeno funkcijo, pri kateri ne gre za menjavo dela, ampak za izvrševanje 
nalog, ki jih naloži Skupščina Izvršnemu svetu, Izvršni svet pa upravnim orga- 
nom. To je največ, kar lahko storimo v letošnjem letu. 

Predlagam, da postavke podrobno pregledamo. Za dosego ravni osebnih 
dohodkov v gospodarstvu bi bilo potrebno zagotoviti najmanj še 60 milijonov 
dinarjev. O tem več ne bi govoril. Zato predlagamo le pokritje obveznosti, ki 
so že nastale. 

Naj se vrnem k obveznostim v zvezi z mladinskimi delovnimi akcijami. 
V letošnjem letu je Slovenija imela veliko mladinskih akcij, predvsem v Črni 
gori, in so bile posebno pohvaljene. Zato mislim, da je treba izdatke zanje 
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plačati. Zveza mladine je imela še druge obveznosti, zlasti do potovanja otrok 
in mladine. Letošnji družbeni dogovor za potovanje otrok in mladine je zahteval, 
da k njemu pristopi tudi Izvršni svet. Izvršni svet je pristopil k temu dogovoru, 
vendar samo do zneska, ki je, bil dogovorjen v proračunu, to je za 15,3 % več 
kot lani. Med izvajanjem tega družbenega dogovora pa se je pokazalo, da je 
potrebno za te namene zagotoviti trikrat več sredstev. Tako visok porast teh 
sredstev pa ni le odraz spremembe cen v potniškem prometu, ampak predvsem 
tega, da je bilo treba sredstva dodeliti osnovnim šolam po programu 
potovanj osnovnih šol in za potovanje srednješolske mladine in študentov. Da 
ne omenjam potem še drugih organizacij, kot so Zveza tabornikov, Planinska 
zveza in druge mladinske organizacije. Druge samoupravne interesne skupnosti 
kot podpisnice tega dogovora so del sredstev že zagotovile. Dogovor se je pod- 
pisoval pred dobrim tednom dni, vendar ga Izvršni svet ni mogel podpisati, 
ker nima pooblastila in kritja. S tem rebalansom, če boste zanj glasovali, bo 
zagotovljena polovica potrebnih sredstev. Obveznosti iz tega naslova pa bodo 
zapadle v plačilo v teh dneh, ko so ekskurzije oziroma potovanja otrok in 
mladine. 

Odlok o geodetskih delih je bil sprejet leta 1974. Ta zajema izdelavo 
osnovne državne karte, ki jo sofinancirajo tudi vse občine. Ker je odlok temeljil 
na cenah iz Jeta 1974, pomeni pa širšo slovensko akcijo, ki zajema zemljiški 
kataster, podzemni kataster, urbanizacijo, pa tudi varnostne vidike, je bilo 
nujno potrebno spremeniti relacije in predlagati Skupščini še v letošnjem letu 
nov odlok. Cene iz leta 1974 niso sprejemljive za nikogar več. Ker je obveznost 
v letošnjem letu toliko manjša, smo izvajanje odloka po dogovoru podaljšali 
še za dve leti. Tako bo odlok, ki je bil leta 1974 sprejet, nehal veljati šele 
leta 1981. 

Nato imamo izdatke za Kulturni dom Ivan Cankar, za katere bomo zago- 
tovili 50 milijonov. Vse druge postavke so malenkostne, in sicer za osimske 
sporazume in za nekatere adaptacije in rekonstrukcije. 

Za vse investicije točnih podatkov ni mogoče dati zaradi varnostnih razlo- 
gov. Če bi jih dali, bi morali rebalans obravnavati kot državno tajnost. Vendar 
je iz njega razvidno, da smo za 130 milijonov dinarjev znižali zahtevke in jih 
prenesli v naslednje srednjeročno obdobje. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki je edina slovenska avtorita- 
tivna znanstvena institucija, je imela več izdatkov. V letošnjem letu je Skupščina 
Slovenske akademije izvolila nekaj novih članov. 

V kmetijstvu imamo kompenzacije za sojo, ki jih pa prenašamo v prihodnje 
leto, ker medrepubliški dogovor še ni sprejet. Za kruh znašajo kompenzacije 
24 milijonov dinarjev in so bile na medrepubliškem nivoju dogovorjene že 
v mesecu maju. Republika ne: more odpovedati tega medrepubliškega dogovora. 
To je treba sprejeti kot znano dejstvo, sicer bi bile cene kruha bistveno dru- 
gačne, kot so v drugih republikah in pokrajinah. Enako velja za meso, za kate- 
rega predvidevamo 64 milijonov dinarjev. 

O Rudniku živega srebra je bil sprejet v tej skupščini zakon. Zanj je treba 
zagotoviti sredstva, ker ima Rudnik izjemen zgodovinski in znanstveni pomen, 
poleg tega pa je treba nadaljevati raziskave. Odpira se tudi tržišče za živo 
srebro. Vse to kaže, da bi nastala velika škoda za slovensko gospodarstvo, 
če bi zaprli rudnik. 

O cenah treh slovenskih dnevnikov je sklenjen vseslovenski dogovor med 
PTT in železnico, tiskarnami in papirno industrijo, po katerem vsi nosijo del 
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stroškov. Iz dogovora izvirajo obveznosti tudi za republiko in jih je treba 
poravnati. 

Dalje imamo še sklep o solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami 
v razvoju. Podatki iz zaključnih računov so bili znani šele konec maja letoš- 
njega leta. Zvezni zakon pa nalaga obveznost republike iz proračuna po zaključ- 
nih računih. Ta obveznost znaša 20 milijonov dinarjev. Ker je zvezni zakon 
močnejši, je treba obveznosti poravnati. Ce tega ne storimo, lahko Zvezni 
izvršni svet predlaga blokado vseh dohodkov republiškega proračuna. 

Glede Bitke na Neretvi je naša skupščina že sprejela dogovor. 
Za omenjene izdatke se ne angažirajo dohodki iz naslova davka na dohodek 

temeljnih organizacij združenega dela. Z zaključnim računom za preteklo leto 
smo vse dohodke prenesli v letošnje leto. Dinamika na koncu devetih mesecev 
je pokazala, da so davki iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela samo 
za 1,3 odstotka višji, kot bi po dinamiki lahko bili. Za letošnjo devetmesečno 
realizacijo pa smo ugotovili, da bo ta davek dosti nižji, kajti dohodek v delovnih 
organizacijah je nižji in s tem je avtomatično nižji tudi dohodek proračuna. 
Temeljni prometni davek pa je element usklajevanja nivoja porabe in je element 
strukture cen, ki ga plača potrošnik. Seveda pa temeljnega prometnega davka 
ni mogoče vrniti potrošnikom v obliki denarja, ampak ga lahko vrnemo samo 
prek kompenzacij oziroma prek intervencij na področju cen, prek intervencije 
za pospeševanje proizvodnje hrane in prek blagovnih rezerv. 70 milijonov dinar- 
jev smo zagotovili za skladišča blagovnih rezerv v republiki. Te rezerve pa 
so po zveznem zakonu in po republiškem zakonu obvezne ne samo za primer 
kakršnekoli vojne agresije, ampak tudi za primer elementarnih nezgod. Kot 
vidite, imamo pač smolo, saj nas potresi kar pogosto obiskujejo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Slišali smo dvoje, in sicer, da smo prej 
sprejemali obveznosti brez kritja, da pa so sedaj vsaj sredstva zagotovljena. 

Želi še kdo od delegatov postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Če nihče, potem 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli cen. 

Osnutek zakona v prečiščenem besedilu je Skupščini predložila v soglasje 
Skupščina SFRJ. Hkrati je Skupščina Jugoslavije predložila predlog Zveznega 
izvršnega sveta za spremembe in dopolnitve osnutka zakona. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovariš Dušan Čehovin, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Janez Šinko- 
vec, svetovalec predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene. Želita 
morda predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog Zveznega izvršnega 
sveta za spremembe in dopolnitve osnutka zakona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen in poročilo naše delegacije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o usklajevanju zakona o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen. 
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Danes ste na klop prejeli še pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije ter stališča in pripombe Gospodarske zbornice oziroma njenega koordi- 
nacijskega odbora. 

Naš zbor je osnutek zakona že obravnaval na seji 27. marca 1978, se pravi 
v prvem mandatu, in dal soglasje skupaj s pripombami, ki naj jih naša delega- 
cija uveljavlja v postopku usklajevanja v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Potek usklajevanja je razviden iz poročila naše delegacije, ki ste ga 
dobili. Glede na številne spremembe in dopolnitve, ki jih predlaga Zvezni izvršni 
svet, se mora danes zbor ponovno opredeliti do teh sprememb in dopolnitev, ki 
so jih že obravnavala delovna telesa Zbora in Skupščine. Celotno gradivo so 
obravnavali: Odbor za finance in Odbor za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj, ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonodaj no-pravna 
komisija, ki je prav tako predložila Zboru poročilo. Obravnavala pa je gradivo 
tudi Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu pri naši skup- 
ščini, ki je za svojega poročevalca določila dr. Lojzeta Udeta. Ali želi tovariš 
Ude besedo? Prosim! 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Svoje poročilo oziroma poročilo komisije bom skrajšal. Zlasti ne bom povzemal 
tistega dela poročila, ki govori o temeljnih sestavinah tega zakona, saj smo 
zakon v osnutku že enkrat obravnavali. Povedal bom samo na kratko stališča 
Komisije. 

Ko je Komisija razpravljala o tem novem osnutku, je ugotovila, da je pred- 
loženi osnutek zakona, kljub nekaterim nejasnostim, bistveno boljši od prvot- 
nega. Komisija ga zato podpira in predlaga, da se ta zakon čimprej sprejme. 
Pač pa bi bilo treba v zakonu še določneje opredeliti funkcije politike cen, ki jo 
vsebuje družbeni dogovor o temeljih družbenega plana. S tem v zvezi naj se 
določijo le splošne usmeritve, ne pa tudi letne rasti cen. Določila zakona o teme- 
ljih sistema cen in družbeni kontroli cen je treba uskladiti tudi z določili zakona 
o kompenzaciji, pa tudi z zakonom o obveznem združevanju dela in sredstev 
proizvajalnih in prometnih organizacij združenega dela. 

Pri tem bi bilo potrebno, da bi zakon o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen zavezal organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome- 
tom blaga, da dajejo pobude za samoupravno urejanje odnosov s samoupravno 
organiziranimi potrošniki. Posebej je treba podpreti prizadevanja, to se je 
zdelo komisiji zlasti pomembno, da se v prehodnih in končnih določbah določi 
rok, v katerem morajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti določiti 
režime cen za proizvode in storitve iz svoje pristojnosti, ter stališče, da je zaradi 
sedanjih dilem in problemov potrebno — hkrati s prehodom na novi sistem cen 
— z ustreznim dogovorom rešiti tudi vprašanje razmejitve pristojnosti druž- 
benopolitičnih skupnosti, najprej med zvezo in republiko, kasneje tudi med 
republiko in občinami za cene proizvodov in storitev, da bo tako mogoče čim- 
prej sprejeti tudi republiške zakone o družbeni kontroli cen. V zvezi z družbeno 
kontrolo cen je tudi predlagano, da se pojem neposredne kontrole cen uporablja 
v zvezi s samoupravno kontrolo cen samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Družbeno kotrolo cen, ki jo izvajajo družbenopolitične skupnosti, pa bi bilo 
primerneje opredeliti kot izjemne ukrepe družbene kontrole cen. 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu podpira tudi 
vse pripombe, ki jih je posredoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Za konec še tole: Sam zakon o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli 
cen tudi po uveljavitvi ne bo omogočal prehoda na novi sistem cen. Na njegovi 
podlagi bo treba čimprej sprejeti izvedbene samoupravne akte, da bi se izognili 
še bolj zaostreni situaciji na področju cen v prihodnjem letu. Potrebno je, kot 
sem že rekel, z družbenim dogovorom razmejiti pristojnosti med družbeno- 
političnimi skupnostmi, sprejeti republiški zakon o družbeni kontroli cen ter 
občinske odloke na njegovi podlagi in se pripraviti tudi na ustanovitev skup- 
nosti za cene. V organizacijah združenega dela in v gospodarskih zbornicah pa 
bo treba natančneje razčleniti in uskladiti merila za oblikovanje cen. Le s pra- 
vočasnim izvajanjem navedenih aktivnosti bo mogoče zagotoviti, da se bo pred- 
loženi zakon začel uveljavljati še v tem srednjeročnem obdobju. ^ 

Komisija Skupščine za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
predlaga Zboru občin, da soglaša s predlogom Zveznega izvršnega sveta za 
spremembe in dopolnitve osnutka zakona o temeljih sistema cen in o družbeni 
kontroli cen, ob upoštevanju pripomb Izvršnega sveta Skupščine in pripomb 
Komisije, ki jih je navedla v svojem poročilu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Komisija je med drugim tudi 
sklenila, da bo obsežnejše poročilo poslala vsem občinskim komisijam za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, da bi na tej osnovi tudi one 
lahko opravile naloge iz svoje pristojnosti. Na podlagi vseh predloženih gradiv 
in poročila dr. Udeta začenjam razpravo! Besedo ima tovariš Stane Bozic, de- 
legat iz občine Kranj. Prosim, tovariš Božič! 

Stane Božič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Imam samo 
kratki dopolnitvi k 56. členu in k 63. členu. Vseh argumentov ne bom navedel, 
ker bom tu pustil vse gradivo. V bistvu gre pri tem za to, da se iz 56. člena, 
ki daje podlago za družbeno kontrolo cen, izločijo tiste zadeve, ki jih zakon ne 
definira. Navajajo se razlogi, kdaj se opravi kontrola cen. Predlagamo, da se 
črta določilo »da so porušeni dohodkovni odnosi v pridobivanju dohodka ali pa 
če so kršeni predpisi o cenah«. V tem primeru naj bi ta skupnost naložila 
samoupravni organizaciji, da ponovno izdela predlog za cene. Razlog za inter- 
vencijo skupnosti mora biti konkretno določen in opredeljen, sicer pa je treba 
določbe črtati. ... 

Potem sledi določilo, ki je v bistvu samo opozorilo, naj se spoštujejo merila 
in politika cen. To je napisano že v resolucijah in podobnih dokumentih. Torej 
56 člen naj se glasi: »Če ugotovi, da določena samoupravna organizacija ozi- 
roma skupnost ni uporabila meril iz tega zakona pri oblikovanju cen svojih 
proizvodov in uslug, da cene niso oblikovane v skladu s politiko cen m akti 
o izvajanju politike ...« , 

V 63. členu, kjer so navedeni razlogi za zavrnitev cenika, naj se crta bese- 
dilo: »kjer bi uporaba teh cen lahko privedla do večjih motenj na tržišču ali do 
občutnejšega ogrožanja življenjskega standarda delovnih ljudi in občanov«. 
Člen naj se torej glasi: »Ce ugotovi, da cene v ceniku niso oblikovane v skladu 
z merili iz tega zakona oziroma s politiko cen in z akti o izvajanju politike cen, 
skupnost za cene ne overi cenika, o čemer izda odločbo«. Torej te dopolnitve 
obeh členov temeljijo na tem, da je treba črtati vse tisto, kar ni dovolj defini- 
rano oziroma nima vsebine. Moram reči, da smo o tej razpravi nekoliko infor- 
mirali tudi tovariša Cehovina. Mislimo, da so v 33. členu kriteriji dovolj jasni. 
Sklicevanje na družbeni plan torej zadošča. 
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Predsednica Silva Jereb: Želi tovariš Čehovin besedo? (Ne.) Ste se 
že pogovorili? (Da.) Ali želi še kdo razpravljati k tej točki dnevnega reda? Ce 

siđe9' P°tem zakl-iučujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
1. Sprejme se poročilo delegacije Skupščine Socialistične republike Slove- 

nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju zakona o te- 
meljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

2. K osnutku zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen se 
dajejo pripombe, ki izhajajo iz poročil delovnih teles Zbora in Skupščine in 
pripombe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije ter pri- 
pombe iz razprave na seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju 
v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu zakona 
o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi kratkoročnih kreditov, da- 
nih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ in obenem umaknil prvotno besedilo osnutka zakona z dne 
18. 10. 1978. 

Ta osnutek zakona je zbor obravnaval na 7. seji 18. oktobra 1978 in glede 
na stališča Zakonodajno-pravne komisije, Odbora za finance in Izvršnega sveta 
takrat ni dal soglasja k osnutku zakona. 

Zato je Zbor republik in pokrajin predložil novo besedilo osnutka zakona 
6. 8. 1979, ki pa je po vsebini identično z že obravnavanim osnutkom iz oktobra 
lanskega leta. Delovna telesa predlagajo, da Skupščina ostane pri svojih prejš- 
njih stališčih, ker ni razlogov, da bi jih spreminjala. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Franc Skufca, 
republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. 

Želita morda predstavnika besedo? (Ne želita.) 
Osnutek zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Obrav- 

navala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) Pričenjam 
razpravo! Besedo ima tovariš Alojz Strmole, delegat iz občine Ljubljana-Be- 
žigrad! 

Alojz Strmole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina je obravnavala novo besedilo novega osnutka in je v dilemi, kako 
naj se odloči. Odbor za finance Zbora občin in Odbor za finance Zbora združe- 
nega dela sta v svojih poročilih navedla, da v predloženem novem osnutku 
zakona niso upoštevane pripombe, ki so bile oblikovane v obravnavi na sejah 
zborov, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter v razpravah v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije. 
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Vprašanje je, zakaj predlagatelj v novem predloženem osnutku ni upo- 
števal pripomb iz Slovenije. Zato prosim poročevalce, da to obrazložijo. 

Predsednica Silva Jereb: Bo tovariš Skok lahko kaj rekel? 

Lojze Skok: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob prvotnem osnutku zakona, ki je bil predložen skupščinam republik in po- 
krajin v začetku leta, je Slovenija argumentirala, da je bil z zakonom iz 
prejšnjega sklica Skupščine SFRJ problem Jugoslovanske kmetijske banke že 
rešen. Zaradi tega takrat Slovenija ni dala soglasje za novo podaljševanje roka 
vračila danih kreditov. Osnutek zakona smo zavrnili in ni mogel iti v nadaljnji 
postopek. 

Po poslovniku Zvezne skupščine je dovoljeno v roku pol leta to isto gradivo 
ponovno predložiti, pod pogojem, da se pojavijo novi elementi, novi razlogi ali 
novi argumenti za rešitev problema. 

Iz obrazložitve, ki smo jo dobili, izhaja, da se razlogi za izdajo zakona niso 
spremenili, vendar pa je to proceduralno nov zakon. Zaradi tega so odbori 
v razpravah zavzeli stališče, da med prvim in drugim zakonom ni nikakršne 
razlike, razen da je bila ena anuiteta že plačana. Enako stališče je zavzel Izvršni 
svet. Torej je tudi sedaj naše stališče do zakona odklonilno oziroma Slovenija 
predlaga, da se ta zakon ne sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Vam to zadostuje? (Hvala.) 
Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 

Če nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da glede na 
stališče Zakonodajno-pravne komisije, Odbora za finance in Izvršnega sveta 
sprejme naslednji sklep: 

1. K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi 
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kre- 
dite se ne daje soglasje iz razlogov, na katere opozarja Zakonodajno-pravna 
komisija v svojih poročilih z dne 20. 9. 1978 in 21. 9. 1979, Odbor za finance 
v svojih poročilih z dne 4. 10. 1978 in 26. 9. 1979 ter Izvršni svet v svojih mnenjih 
z dne 27. 9. 1978 in 27. 9. 1979. Zbor zato vztraja pri svojem sklepu z dne 18. 
oktobra 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Preden preidemo na zadnjo točko dnevnega reda, se vrnimo k 3. točki 
dnevnega reda. To točko smo prekinili, da bi se sestala imenovana komi- 
sija in predložila Zboru morebitne dopolnitve sklepa, ki ste ga dobili danes na 
klop. Prosim poročevalca skupine tovariša Ocepka, da poroča zboru! 

Janez Ocepek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na izredno bogato in obsežno razpravo komisija ni mogla spreminjati in 
dopolnjevati posameznih sklepov. Predlaga pa dodatno 5. točko, ki se glasi: 
»Predsedstvo Skupščine SR Slovenije naj prouči pobude iz razprave na seji 
zbora ter z vsemi subjekti delegatskega sistema izoblikuje program aktivnosti, 
določi nosilce in skrbi za njegovo uresničevanje. O tem programu aktivnosti 
naj obvesti Zbor.« 
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Poleg tega moramo obvestiti delegate, da je v Poročevalcu na naslovni 
strani napisano »osnutek« poročila o uresničevanju delegatskega sistema. To 
je napaka, ki lahko povzroči nesporazume. Obravnavali smo »predlog«! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ocepek! Slišali ste 
predlog skupine. Želi kdo razpravljati? Da bi predlog skupine bolje razumeli, 
vprašujem skupino, ali velja njen predlog o nalogi Predsedstva Skupščine za 
vse dodatne pobude glede pristojnosti zborov, dela delovnih teles in tako naprej! 
V razpravi ste povedali, da naj bi Predsedstvo Skupščine zlasti angažiralo od- 
govorne subjekte oziroma vodilo akcijo za uresničitev pobud delegatov. 

Želi kdo besedo? (Ne.) Če nihče, potem prosim, da glasujete za dopolnilni 
sklep! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine ima delegat v zboru 
pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vodijo 
delo v republiških upravnih organih, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo 
ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanja lahko postavijo seveda tudi 
predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ali pa predsednikom delovnih teles, 
pa tudi predsednikom skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, kadar gre 
za vprašanja, ko ti zbori odločajo s pristojnim zborom Skupščine enakopravno. 

Zeli morda kdo od delegatov zastaviti delegatsko vprašanje? Besedo ima 
tovariš Boris Florjančič z Raven na Koroškem! 

Boris Florjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ker so bili drugi preveč dolgi, bom jaz kratek. Skupina delegatov za 
delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 5. 10. 1979 obravnavala problematiko v zvezi z izdajo nalepk za motorna 
vozila, ki so izvzeta pri prepovedi uporabe ob določenih dnevih, glede na do- 
ločbe zakona o omejitvi uporabe in vožnje osebnih in drugih motornih vozil 
(Uradni list SFRJ, 18/79, 30/79) in odloka o izdaji nalepk za motorna vozila, ki 
so izvzeta pri prepovedi uporabe in omejitvi vožnje (Uradni list SRS, 27/79) 
ter ugotavlja, da so predpisi, ki urejajo to področje, preveč togi, neživljenjski 
in povzročajo veliko nezadovoljstvo med ljudmi. 

Občutna materialna škoda nastaja pri delovnih organizacijah, ki se ukvar- 
jajo z gozdarstvom, saj ni urejen prevoz delavcev na delo in z dela ob dnevih, 
ko je prepovedana uporaba določenih motornih vozil. 

Pri nas so delovišča oddaljena od sedeža tozda tudi do 30 km in več. Na 
veterinarskih postajah, na primer na Prevaljah, pa veterinarji ne morejo kon- 
tinuirano opravljati svojega dela, ki je nedvomno za kmetijstvo zelo pomembno, 
saj službenih vozil sploh nimajo, veterinarji pa za svoja osebna vozila do na- 
lepnic niso upravičeni. 

Problem pa se pojavlja tudi pri delavcih, ki so zaposleni v Železarni Ravne 
in v drugih delovnih organizacijah v občini, ker ni urejen javni prevoz na delo 
in z dela. Nekateri so od prve avtobusne postaje oddaljeni tudi do 20 km in 
več. Isto velja tudi za prevoz otrok v šolo in v vzgojno-varstvene ustanove. 

Predlagamo, da se navedena problematika čimprej zadovoljivo reši! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Dobili smo še dvoje delegatskih 
vprašanj, in sicer skupine delegatov iz občine Ptuj, ki sprašuje, zakaj Republi- 
ški sekretariat za kmetijstvo ni izdal navodil za uresničevanje pred časom 
sprejetih kmetijskih zakonov. V ptujski občini je zanimanje za izvrševanje teh 
zakonov veliko. Dobili smo tudi delegatsko vprašanje iz občine Koper, v ka- 
terem je kritizirana nepreskrbljenost trga s premogom in drvmi. Na naslednji 
seji zbora bomo najbrž dobili odgovore na vsa delegatska vprašanja. 

Želi še -kdo morda postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 
Če nihče, potem vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, 

kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in 
z Družbenopolitičnim zborom. Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, se vsem 
zahvaljujem za udeležbo, za sodelovanje v razpravi in zaključujem 25. sejo 
Zbora občin. 

(Seja je bila zaključena ob 15.35 uri.) 



26. seja 

(7. novembra 1979) 

Predsedovala Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9.00 uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
26. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, preden 
določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi poročilo za zbor. V to 
komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tovariša 
Ivana Jemenška, delegata iz Lenarta za predsednika, tovariša Stanka Lebarja, 
delegata iz Lendave in tovariša Andreja Lipuščka, delegata iz Ljubljane-Center 
za člana. 

Ali ima kdo k temu predlogu kakšno pripombo? (Ne.) Ce nihče, potem pro- 
sim, da glasujete kar z dvigom roke! Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 26. sejo Zbora občin izvoljeni naslednji 
tovariši: Ivan Jemenšek, delegat iz Lenarta za predsednika in tovariša Stanko 
Lebar, delegat iz Lendave in Andrej Lipušček, delegat iz Ljubljane-Center 
za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane in pregleda pooblastila 
delegatov ter pripravi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svojih 
mestih, ker bo Komisija hitro opravila svoje delo. 

Ta vmesni čas običajno izkoristimo za razne informacije. Če ima morda kdo 
od delegatov pripravljeno pismeno delegatsko vprašanje, potem prosim, da ga 
odda sekretarju zbora, ker bomo ta vprašanja posredovali Izvršnemu svetu in 
drugim naslovnikom z željo, da dajo po možnosti odgovor že na tej seji. 
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Poleg tega vas prosim, da vsi tisti, ki imate namen razpravljati, oddate 
prijavnice sekretarju, če tega v tem času še niste storili. Če ima morda kdo od 
delegatov pripravljen še kakšen amandma k 3. točki, bi tudi prosila, da ga 
odda v tem času, ko čakamo na poročilo Verifikacijske komisije. 

Komisija je opravila svoje delo in prosim predsednika Komisije, da poda 
zboru poročilo. 

Ivan Jemenšek: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsed- 
nica! Zbor občin 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 in seznama delegatov ugotovila, da se udele- 
žujejo današnjega zasedanja delegati iz vseh občin v Socialistični republiki 
Sloveniji in delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen 
delegatov občin Črnomelj in Dravograd. 

Brez pooblastila sta prišla na sejo dva delegata, in sicer iz Maribora in 
Ptuja, vendar je bilo naknadno ugotovljeno, da sta pooblaščena delegata obeh 
omenjenih občin za današnjo sejo. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 26. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu, ki ste ga pravkar slišali. Ali želi morda kdo besedo? (Ne.) Če nihče, 
potem prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, 
ker, kot ste slišali, ni nobeno pooblastilo sporno. Tudi za delegata, ki nista od- 
dala pooblastila, je Komisija ugotovila, da sta pooblaščena. Kdor je torej za 
poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Ali 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 26. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni danes 
še Republiška konferenca Socialistične zveze in Skupnost slovenskih občin k 
vsem točkam dnevnega reda, Republiški svet Zveze sindikatov, Zveza stanovanj- 
skih skupnosti in Skupnost socialnega varstva k 3., 4. in 5. točki dnevnega reda, 
Republiška skupnost za ceste k 6. točki dnevnega reda ter Zadružna zveza Slo- 
venije in Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
vasi pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije k 7. in 8. točki 
dnevnega reda. Prav tako pa smo na sejo zbora povabili k 8. točki dnevnega 
reda še tovariša Vlada Dolinška iz Maribora, ki je ves čas zelo angažirano 
deloval pri oblikovanju obrambe pred točo v mariborski regiji. 

Seje zbora se udeležujejo: tovarišica Mara Zlebnikova, podpredsednica 
Izvršnega sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih točkah 
dnevnega reda in nekateri člani naših delegacij v obeh zborih Zvezne skupščine, 
tovariš Igor Križman, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze, tovariš Marko Kren, predsednik Sveta za življenjska 
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in delovna razmerja delavcev pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slo- 
venije, tovariš Marjan Grampovčan, odgovorni urednik Občana za Skupnost 
slovenskih občin, tovariš Bojan Furlan, predsednik Izvršnega odbora Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije, tovarišica Vanda Dejan za Skupnost so- 
cialnega varstva Slovenije, tovariš Vinko Gobec, predsednik Izvršnega odbora 
Republiške skupnosti za ceste, tovariš Franc Benedičič, podpredsednik Odbora 
za gospodarstvo Zadružne zveze Slovenije in tovariš Vlado Dolinšek iz Ma- 
ribora. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine tovariši: Tomaž Vuga, predsednik Odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, tovariš Franc 
Zorman, član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, tovarišica Mira 
Frolov, članica Odbora za finance, tovariš Roman Mazej, član Odbora za družbe- 
nopolitični in komunalni sistem, dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije, tovarišica Mihaela Verbič, članica Komisije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve in tovariš Srečko Panič, član Komisije za mednarodne 
odnose. 

Vse, ki se udeležujete današnje seje zbora, lepo pozdravljam! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 26. seje Zbora občin. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 26. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 25. seje Zbora občin, 
3. predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 

razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji, 

4. predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 

vanjskih razmerjih, 
6. predlog za izdajo zakona o javnih cestah, 
7. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o goz- 

dovih, 
8. predlog zakona o sistemu obrambe pred točo, 
9. osnutek zakona o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v 

energetske objekte, 
10. predlog zakona o prevzemu obveznosti SR Slovenije za povrnitev škode, 

nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, ki so poslani iz 
tujine zaradi razstavljanja, 

11. osnutek zakona o enotni matični številki občanov, 
12. osnutek zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, 
13. predlog odloka o začasni ustavitvi izvajanja sprememb v območjih 

občin, krajevnih skupnosti, naselij in ulic ter sprememb v oštevilčenju hiš, 
14. osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 

programa graditve in modernizacije tehnične baze mobilnega Radia Jugoslavije 
od leta 1980 do leta 1984, 

15. predlog zakona o ratifikaciji protokola k sporazumu med vlado So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socia- 
lističnih republik o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in re- 
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konstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v SFRJ, z dne 2. novem- 
bra 1972, 

16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ali želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, 

potem prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 25. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Ima morda kdo kakšno pripombo oziroma kak 
popravek k zapisniku? (Nihče.) Če nihče, potem prosim, da o zapisniku gla- 
sujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel zapisnik 25. seje Zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Maverja Jerkiča, 
namestnika republiške sekretarke za urbanizem. Besedo ima tovariš Maver 
Jerkič. Prosim! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Z današnjo razpravo zaključujemo večmesečno javno razpravo o dokumentu 
»Stališča, sklepi in priporočila Skupščine Socialistične republike Slovenije za 
nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji«, ki vsebuje naša hotenja, usme- 
ritve in poglavitne rešitve za ustvarjanje takih pogojev v naši družbi, da bo 
odprta perspektiva in postopno zajamčena pravica slehernemu občanu oziroma 
družini, da razpolaga s stanovanjem, ki ustreza njegovim potrebam in mož- 
nostim, bodisi v družbeni ali zasebni lastnini. 

S sprejetjem teh stališč, sklepov in priporočil dejansko pristopamo k obli- 
kovanju odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, ki imajo osnovo 
v dokumentih kongresov Zveze komunistov Jugoslavije, Zveze komunistov Slo- 
venije in Zveze sindikatov Jugoslavije in Slovenije ter dokumentih organov 
družbenopolitičnih organizacij. Predvsem pa bi z nadaljnjo aktivnostjo na tem 
področju uresničili tisto temeljno načelo ustave Socialistične republike Slo- 
venije, ki določa, da si delovni ljudje in občani s svojimi sredstvi ter z združe- 
vanjem svojega dela in sredstev z delom in sredstvi drugih v samoupravnih 
interesnih skupnostih, organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih ter 
v družbenopolitičnih skupnostih ustvarjajo na temelju vzajemnosti in solidar- 
nosti možnosti, da si zagotove primerno stanovanje, v katerem je njim in čla- 
nom njihove družine omogočeno zdravo, varno in kulturno življenje. 

Izvršni svet je v pripravi predloga stališč, sklepov in priporočil proučil 
vse pripombe, predloge in stališča, ki so se izoblikovala v javni razpravi o 
osnutku stališč, sklepov in priporočil, in jih v celoti upošteval pri pripravi 
predloga. 
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V naši republiki pričenjamo s preobrazbo odnosov na tem področju na 
mnogo boljši materialni osnovi kot v preteklosti, saj smo s prizadevanji de- 
lovnih ljudi in občanov, predvsem pa po tretji seji konference Zveze komuni- 
stov Slovenije, in z akcijami, ki sta jih vodili Zveza komunistov Slovenije in 
Zveza sindikatov Slovenije od leta 1973 zmanjševali stanovanjski primanjkljaj 
ter zagotovili boljše stanovanjske pogoje 88 381 družinam, ki so se v teh letih 
vselile v nova stanovanja. 

V Socialistični republiki Sloveniji razpolagamo danes s 576 252 stanovanji; 
od tega je 189 147 družbenih stanovanj in 387 105 zasebnih stanovanj. Povpreč- 
na velikost stanovanja je ne glede na lastništvo 60,1 m2, povprečno pa odpade 
na eno stanovanje 3,15 stanovalcev, na enega stanovalca pa 19,1 m2 stanovanj- 
ske površine, kar je mnogo več kot je povprečje v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji. Znotraj teh ugodnih podatkov pa se seveda skrivajo ve- 
like razlike, kajti mnogo družin, med njimi veliko mladih družin, še nima 
stanovanja ali stanuje v neprimernih stanovanjskih razmerah, veliko pa je pri 
nas družin, ki zasedajo nadpovprečno velika in udobna stanovanja, so pa tudi 
take družine, ki razpolagajo z dvema ali več stanovanji. Praviloma je velikost 
stanovanja in povprečna površina na stanovalca skromnejša v družbenem sek- 
torju, čeprav obstajajo velike razlike tudi znotraj posameznega sektorja last- 
ništva, to je, da ima velik del občanov in njihovih družin slabo razrešeno sta- 
novanjsko vprašanje v družbenem stanovanjskem skladu in tudi v dotrajanih 
stanovanjskih hišah v zasebni lasti, kar velja predvsem za stara mestna jedra 
in za starejše kmečke hiše. 

Seveda pa je tudi mnogo družin, ki imajo dobro ali nadpovprečno raz- 
rešeno stanovanjsko vprašanje, to je, stanujejo v velikih in udobnih stanovanjih 
in v urejenih stanovanjskih soseskah, tako v družbenih stanovanjih ali sta- 
novanjskih hišah, ki so jih sami kupili ali zgradili. 

V preteklosti se je marsikdaj dogajalo, da so prihajali v boljši položaj zdaj 
lastniki stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, drugič zopet imetniki stano- 
vanjske pravice na družbenih stanovanjih. Tega nihanja od ene skrajnosti do 
druge do sedaj nismo uspeli umiriti. S sedanjo usmeritvijo pa moramo posto- 
poma zagotoviti, da ne bosta niti lastništvo stanovanja ali stanovanjske hiše 
niti stanovanjska pravica na družbenem stanovanju občanom in njihovim dru- 
žinam prinašala posebnih privilegijev, ter čim hitreje odpraviti privilegije, ki 
jih imajo danes vsi tisti, ki primerno stanujejo, nasproti tistim, ki stanovanja 
še sploh nimajo. 

Stališča, ki naj bi jih danes sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije, v celoti 
podpirajo usmeritev, da postane stanovanje ekonomska dobrina, da pa se ob 
tem uveljavi socialna politika, temelječa na načelih socialistične solidarnosti in 
na vseh tistih pridobitvah naše revolucije, ki smo jih na tem področju že dosegli 
glede varstva borcev, določenih socialnih kategorij in pri skrbi za mlade dru- 
žine. Elementi take socialne politike so predvsem še vedno prevladujoča grad- 
nja družbenih stanovanj, kriteriji za pridobitev stanovanja, gradnja solidar- 
nostnih stanovanj in subvencioniranje stanarin. 

S prehodom na ekonomske stanarine in uveljavljanjem lastne udeležbe 
za pridobitev pravice uporabe nad družbenim stanovanjem ter s povečanjem 
varčevanja za stanovanje prehaja skrb za stanovanje, tako za vzdrževanje 
kakor tudi za pridobitev stanovanja, na vsakega delavca in občana. Ob tem 
pa gradimo tak sistem vzajemnosti in solidarnosti, da bo dana perspektiva za 
hitrejše razreševanje stanovanjskih vprašanj tako tistim, ki že stanujejo v 
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družbenem stanovanju ali pričakujejo družbeno stanovanje, kakor tistim, ki 
bodo kupili stanovanje ali gradili oziroma obnovili stanovanjsko hišo. 

Pri tem bomo posebej pospeševali nakup stanovanj v družbeni in zadružni 
gradnji. Zavzemamo se za premiranje stanovanjskega varčevanja, ki naj po- 
speši stanovanjsko varčevanje. Prav tako naj bi z davčno politiko omogočili 
večje davčne olajšave tistim, ki vlagajo lastna sredstva v stanovanje. Sedanje 
razmere na področju stanovanjskega gospodarstva tega še ne omogočajo, zato 
bo na osnovi sprejetih stališč, sklepov in priporočil zakona s tega področja, ki 
bi ga sprejeli naslednje leto, ter na osnovi nekaterih že sprejetih družbenih 
dogovorov s tega področja potrebna vsestranska in učinkovita družbena akcija. 
Taka akcija mora doseči vsako temeljno organizacijo združenega dela in kra- 
jevno skupnost, samoupravne stanovanjske skupnosti in druge interesne skup- 
nosti, ki so neposredno vezane na stanovanjsko področje, in seveda tudi vsako 
občino. 

Odnose v stanovanjskem gospodarstvu moramo zasnovati tako, da bodo 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in skupnostih ob 
odločanju o celovitem dohodku odločali tudi o združevanju sredstev za razre- 
ševanje stanovanjskih vprašanj ter skupaj s stanovalci tudi o gospodarjenju 
z družbenim stanovanjskim skladom. 

V predloženih stališčih, sklepih in priporočilih je zato dan velik poudarek 
uveljavitvi načel družbenega planiranja ter razčlenitvi teh načel na področju 
stanovanjskega gospodarstva pri gospodarjenju s stanovanjskim skladom, kot 
tudi pri graditvi stanovanj ter pri pridobivanju stanovanj. 

Bodoča stanovanjska gradnja je v veliki meri odvisna od tega, kako bomo 
ob uvajanju večjega lastnega deleža bodočih stanovalcev gradili sistem soli- 
darnosti in vzajemnosti ter kako bomo vključili v krog stanovanjskih sredstev 
poleg lastnih sredstev občanov tudi del sklada skupne porabe in bančna sred- 
stva ter sredstva iz dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega dela 
in skupnosti. Celoten splet odnosov na področju združevanja sredstev glede 
višine sredstev ter kriterijev in meril za njihovo porabo bodo delovni ljudje in 
občani urejali s samoupravnimi sporazumi, medtem ko bodo v zakonu določena 
samo načela za določanje višine in virov sredstev za stanovanjsko graditev. 

Zaradi kompleksnosti stanovanjske gradnje in gradnje celovitih sosesk je 
nujno zagotoviti, da bodo zainteresirani subjekti nastopali skupno in organizi- 
rani v samoupravni stanovanjski skupnosti ali v enoti samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in da bo prevladovala družbeno usmerjena stanovanjska 
gradnja. Ob tem bo potrebno določiti tudi bodočega investitorja stanovanjske 
graditve, ki je lahko le samoupravno organiziran subjekt. Razprave o tem, ali 
naj bo investitor samoupravna stanovanjska skupnost oziroma analogno temu 
enota samoupravne stanovanjske skupnosti in v nekaterih primerih tudi nepo- 
sredno organizacija združenega dela, ki pridobiva stanovanja za svoje delavce, 
oziroma hišni sveti, kadar gre za revitalizacijo in obnovo stanovanjskih hiš, še 
niso popolnoma dorečene. 

Bolj določeno pa smo v stališčih, sklepih in priporočilih opredelili bodočo 
organizacijo izvajalcev kot del gradnje stanovanj in gradnje naselij. Zavzema- 
mo se za učinkovito dohodkovno povezovanje vseh izvajalskih organizacij zdru- 
ženega dela in zaradi doseganja hitrejše in racionalne stanovanjske gradnje 
tudi za povezovanje v planske poslovne skupnosti. V te skupnosti pa naj bi se 
povezovale tudi interesne skupnosti, stanovanjske zadruge, banke in druge ob- 
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like združenega dela, ki lahko s svojim sodelovanjem bistveno vplivajo na 
celoten proces graditve stanovanj in naselij. 

Vzporedno pa je potrebno zagotoviti pogoje za racionalizacijo stanovanjske 
graditve in za relativno znižanje cen stanovanj. Med temi pogoji pa imajo po- 
membno mesto smotrno urbanistično urejanje, načrtno in pravočasno pridobi- 
vanje in urejanje ter komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ter ustrezna 
organiziranost projektantov, gradbenih in drugih izvajalcev ter proizvajalcev 
gradbenih materialov in izdelkov in njihovo povezovanje. Pobuda Gospodarske 
zbornice, da bi delovno, proizvodno in poslovno soodvisne organizacije združe- 
nega dela ustanovile plansko poslovno skupnost Slovenije za usklajevanje raz- 
voja proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, za poenotenje standardov in 
normativov, gradbenih materialov in opreme, posodobitev in poenotenje teh- 
noloških postopkov in tipizacijo gradbene mehanizacije, je v skladu z našimi 
skupnimi prizadevanji za hitrejšo industrializacijo in racionalizacijo stano- 
vanjske graditve in jo kaže podpreti. Pri tem pa je potrebno zagotoviti, da ne 
bo ustvarjen monopolen položaj izvajalcev in proizvajalcev in da ne bo pre- 
vladal njihov vpliv na urbanizem, opremljenost stanovanj in naselij, na arhi- 
tekturo, na funkcionalnost in tehnologijo gradnje stanovanj. 

Za uresničevanje stališč, sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu je od- 
ločilnega pomena povečana akcija vseh družbenopolitičnih dejavnikov za do- 
grajevanje samoupravne stanovanjske skupnosti, enot samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti in predvsem za vzpostavitev hišne samouprave v vseh stano- 
vanjskih hišah v družbeni lastnini. Pravica in dolžnost stanovalcev, da bi 
prevzeli odgovornost za vzdrževanje in upravljanje stanovanjske hiše, v kateri 
stanujejo, in da bi postali skupaj z drugimi stanovalci in delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela odgovorni tudi za gospodarjenje in upravljanje 
s celotnim družbenim stanovanjskim skladom v samoupravni stanovanjski 
skupnosti, se še ni mogla uresničiti. Za to obstajata predvsem dve bistveni 
oviri, in sicer: še vedno skopa materialna osnova zaradi prenizkih stanarin in 
drugič, neustrezen položaj hišnih svetov, ki niso postavljeni v položaj, da bi 
lahko z vso odgovornostjo prevzeli naloge v zvezi z upravljanjem in gospo- 
darjenjem s stanovanjsko hišo. 

Naša prizadevanja so usmerjena k postopnemu prehodu na ekonomske 
stanarine, v katerih naj bi v skladu z zakonom dobila določeno mesto tudi 
amortizacija, vzporedno s tem pa bosta zbor stanovalcev in hišni svet pridobila 
tista pravna pooblastila, ki jim bodo dajala možnost, da bodo neposredno pre- 
vzemali določene naloge pri upravljanju in gospodarjenju s stanovanjsko hišo. 

Nadalje moramo poudariti, da smo v SR Sloveniji odločno krenili na pot 
samoupravnega sporazumevanja na področju oblikovanja stanarin in o po- 
stopnem prehodu na ekonomske stanarine. Subjekti sporazumevanja pa so 
delavci v temeljnih organizacijah in drugih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih ter stanovalci v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini. 
Samoupravno sporazumevanje o stanarinah poteka vzporedno s pripravlja- 
njem nove zakonodaje, sedanji zakoni in odloki pa niso ovira za samoupravno 
urejanje zadev, ki smo jih do sedaj urejali na osnovi zakona z odloki občinskih 
skupščin. 

Naloge, ki jih moramo opraviti v Socialistični republiki Sloveniji po spre- 
jetju stališč, sklepov in priporočil, so natančno določene. Prav tako so določeni 
tudi nosilci posameznih nalog. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na 
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osnovi sprejetih stališč, sklepov in priporočil v .Sloveniji sprejel akcijski pro- 
gram za izvedbo vseh tistih nalog, ki jih lahko opravi v svoji pristojnosti. Prav 
tako se bo zavzemal za uresničitev nekaterih sklepov, ki sodijo v pristojnost 
zveze, kot na primer davčna in investicijska politika. 

V letu 1980 bo predložil Skupščini SR Slovenije zakonske osnutke oziroma 
predloge zakonov s področja stanovanjskega gospodarstva ter za področje pro- 
storskega urejanja in načrtovanja naselij, za področje stavbno-zemljiškega in 
komunalnega gospodarstva, davčne politike in investicijske izgradnje. Prav 
tako si bo prizadeval, da bodo opravljene naloge na področju priprave in spre- 
jemanja planov za naslednje srednjeročno obdobje ter da bodo v občinah hitreje 
in bolj uspešno uresničevali preobrazbo samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog stališč, sklepov in pri- 
poročil je bil objavljen v prilogi Poročevalca št. 8. Danes na klop ste poleg 
amandmajev Izvršnega sveta prejeli še pripombe skupine delegatov iz občine 
Ljubljana-Moste-Polje, amandma skupine delegatov iz občine Nova Gorica, 
amandma skupine delegatov iz občine Sevnica in stališča Skupščine občine 
Šentjur pri Celju. 

Delegata iz občin Nova Gorica in Sevnica moram tudi na zboru še nepo- 
sredno opozoriti na to, da ti amandmaji niso bili vloženi v skladu z 274. členom 
našega poslovnika, ker so bili prepozni. Zato bosta morala delegata, če bosta 
želela te amandmaje aktivirati, v skladu z 277. členom poslovnika dobiti še 
podpise najmanj 9 delegatov v zboru. 

Prejeli ste tudi stališča Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze Slovenije. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil so obravnavali: Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, ki sta zboru predložila skupno poročilo, in Zako- 
nodaj no-pravna komisija, ki je zboru predložila poročilo in dodatno poročilo; 

Želijo morda poročevalci odborov in Komisije poročila še ustno dopolniti? 
Tovariš Vuga, predsednik našega Odbora za urbanizem, stanovanj sko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja ima besedo! 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu odborov, ki sta obravnavala predlog stališč, sklepov in priporočil, ki 
jih obravnavamo pod to -točko dnevnega reda, vas obveščam, da se odbora 
strinjata z vsemi amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki so bili 
predloženi danes na klop. Ker pa se nekateri amandmaji prekrivajo, odbora 
umikata naslednja amandmaja: k prvemu odstavku v levem stolpcu na strani 
5 in k 8. točki v desnem stolpcu na strani 10. Amandmaja sta razvidna iz 
našega poročila z dne 25. 9. 1979. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prosim zdaj še tovariša Reber- 
nika, delegata iz Sevnice in pozneje tovariša Davorina Škarabota iz Nove 
Gorice, da se opredelita glede svojih amandmajev! 

Janko Rebernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupščina je na zadnji oktobrski seji razpravljala tudi o predlogu 
stališč, sklepov in priporočil, ki jih obravnavamo danes, in nam naročila, da 

20* 
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predložimo amandma. Vendar pa moram zbor obvestiti, da nismo uspeli, glede 
na 277. člen poslovnika, dobiti podpisov delegatov, ki bi se strinjali s tem 
amandmajem. Zato moram predlagani amandma umakniti. Vendar pa bi ob 
tej priložnosti želel pojasniti, zakaj se je naša skupščina odločila za tak korak. 

Današnja stališča, ki jih bomo sprejeli, so, kot je bilo rečeno, podlaga za 
zakonodajo na tem področju. Zato so seveda stališča zelo pomembna. 

V drugi točki teh stališč so našteti tudi viri, s katerimi naj bi v bodoče 
financirali stanovanjsko izgradnjo. V okviru teh virov, kot so našteti, ni pred- 
videno, da bi se v bodoče financirala stanovanjska izgradnja tudi iz dohodka, 
razen v tistem primeru, ko gre za družbeno pomoč. 

Menimo, da je samo to, da so viri našteti, ne da bi bili kvantificirani, pre- 
malo za oceno, ali je sedanji sistem resnično tak, da bo zagotovil planirani 
obseg, mislim okrog 63 000 novih stanovanj v naslednjem srednjeročnem ob- 

1 dobju. Mnenja smo tudi, in to smo tudi utemeljili, ko smo obravnavali osnutek 
stališč, da bodo tiste delovne organizacije, ki bodo poslovale z izgubo ali pa 
bodo delale na meji rentabilnosti, teh pa vemo, da ni tako malo, izključene iz 
stanovanjske izgradnje, ker svojih sredstev ne bodo mogle zbirati iz dohodka, 
čistega dohodka pa seveda ni. Če ni čistega dohodka, potem tudi ni sredstev. 
Stališča sicer predvidevajo oziroma eden od dokumentov predvideva, da bo za 
take primere možno reševati stanovanjsko problematiko s sistemom vzajem- 
nosti in solidarnosti, vendar pa moramo žal ugotoviti, da v praksi ta sistem 
vedno ne funkcionira tako, kot si ga zamišljamo, in da prihaja do velikih 
problemov. Tako ni rečeno, da tudi v tem primeru delovne organizacije, ki bodo 
prišle v tak položaj ne samo po svoji krivdi, praktično ne bodo mogle reševati 
stanovanjskih vprašanj, s čimer se bodo seveda kopičili socialni in tudi kadrov- 
ski problemi. 

Zdelo se nam je, da bi bil boljši postopen prehod na financiranje iz dohodka. 
Sedanja stališča in dokumenti predvidevajo prehodni režim. Menimo, da bi bil 
bolj primeren postopen prehod od financiranja iz dohodka na sklad skupne 
porabe, in sicer tako, da bi morda poleg tega, da bi izločili del sredstev iz 
dohodka za družbeno pomoč, izločili še morda 2 do 3 % iz dohodka,, vse ostalo, 
kar pa bi bik> potrebno, da bi pokrili predračunsko vrednost stanovanj, bi pa 
seveda zbirali na tak način kot predvideva 2. točka, to se pravi z lastno ude- 
ležbo in z vsemi ostalimi viri, ki jih ne bom našteval. 

Sicer pa smo prepričani, da bo novi sistem v mnogočem prispeval k temu, 
da se stvari na stanovanjskem področju uredijo tako, kot je treba, in da bomo 
res gospodarno ravnali z našim stanovanjskim fondom, kar do zdaj nismo vedno, 
da bo več gospodarnosti pri izgradnji, pri uporabi in pri vzdrževanju stanovanj. 
Zato tudi sicer v načelu novi sistem podpiramo. Naš amandma ni bil usmerjen 
v to, da bi nasprotovali takemu sistemu, ampak opozarjamo, da razrešujemo 
zelo občutljivo področje in da moramo prek zakonskih določb tako reševati 
problematiko, da jo potem v praksi resnično lahko razrešujemo, ne pa da 
sprejemamo predpise, ki jih potem ne moremo uresničevati in so mrtva črka na 
papirju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Rebernik! Slišali ste, 
da je tovariš Rebernik umaknil amandma, je pa hkrati povedal, kaj je bilo tisto, 
kar je vodilo njihovo skupščino in skupino delegatov, da ga je oblikovala. 
Opozorila o prehodnem obdobju smo slišali tudi z raznih drugih strani in bo 
najbrž še na koncu današnje razprave kaj govora tudi o tem. 
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Prosim še tovariša Skarabota, delegata iz Nove Gorice, da se opredeli do 
amandmaja iz Nove Gorice! 

Davorin Skarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Mislim, da ste v kratki obrazložitvi lahko prebrali, kaj je vodilo dele- 
gate iz Nove Gorice, da so predlagali amandma, ki je pred vami. Naj že na 
začetku povem, da je oblikovanje amandmaja potekalo praktično sočasno s 
sejo odborov, namreč na isti dan, tako da se določene stvari prekrivajo. Mislim, 
da to ni nič hudega, nasprotno, to opozarja na resnost problematike, ki je za- 
jeta v obeh amandmajih. Ta problematika je na našem področju še toliko bolj 
opazna. Predlagali smo, da se dopolnijo stališča z amandmajem zaradi tega, 
ker smo menili, da je problematika širša in se ne more omejiti le na Izvršni 
svet ter da ga je potrebno zato obravnavati tudi v samoupravni interesni skup- 
nosti, v organizacijah združenega dela, skratka na vseh nivojih, kjer se obli- 
kujejo sredstva za financiranje in kreditiranje stanovanjske izgradnje. Povsod 
je treba vključiti reševanje problematike gradnje na hribovitih in obmejnih 
področjih. 

Na tej osnovi predlagam, da bi eventualno dopolnili amandma odborov 
s tem, da bi bilo treba poleg financiranja reševati tudi drugo problematiko 
s tega področja. Tu mislim na urbanistične probleme in druge, ki vplivajo na 
to, da ne dosegamo željenih uspehov. Taka rešitev bi bila za nas sprejemljiva 
in v tem primeru ne bom zbiral podpisov za amandma. Amandma smo obrav- 
navali tudi na nekaterih medobčinskih forumih in je dobil soglasno podporo. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Gre za kmečka stanovanja. 
K temu je Nova Gorica predložila amandma, naša odbora pa tudi. Naša odbora 
sta predlagala amandma v tem smislu, da naj Izvršni svet prouči vprašanje za- 
gotavljanja sredstev za graditev in obnovo kmečkih stanovanj, še posebej v hri- 
bovitem in gorskem svetu ter v obmejnih območjih. Nova Gorica pa predlaga, 
naj vsi dejavniki namenijo posebno pozornost ugodnejšim pogojem kreditiranja 
stanovanjske gradnje in obnove v hribovitih in obmejnih predelih občin. 

Gre za majhno razliko. Naša odbora sta zadolžila Izvršni svet, da celotno 
problematiko prouči in na tej osnovi bi bili vključeni tudi ostali dejavniki, ki 
naj bi sodelovali, medtem ko se amandma Nove Gorice nanaša direktno na vse 
te dejavnike. 

Prosim tovariša Vugo, predsednika našega odbora, da pove mnenje Odbora 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja! 

Tomaž V u g a : Tovarišica predsednica! Amandmaja se res prekrivata. 
Menim, da bi bilo mogoče amandma Odbora dopolniti s tem, da bi dodali be- 
sedilo »in drugo problematiko, ki je vezana na stanovanjsko gradnjo v teh 
predelih«. 

Gre za to, da smo v našem amandmaju Izvršnemu svetu naložili predvsem 
proučevanje zagotavljanja sredstev, torej finančno problematiko, medtem ko je 
potrebno proučevati tudi problematiko, ki se nanaša na urbanizacijo in ostalo 
problematiko, ki je vezana na stanovanjsko gradnjo. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima še dr. Lojze Ude, 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije, kot poročevalec komisije. Prosim, 
tovariš Ude! 

Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Že- 
lim samo opozoriti, da Zakonodajno-pravna komisija umika svoj amandma na 
drugi strani poročila pod točko 4, to je amandma k 6. odstavku 3. točke stališč, 
kjer naj bi se črtale besede »da bodo z administrativno prepovedjo« in nado- 
mestile z besedilom »da bodo dale pismeno izjavo o dovolitvi administrativne 
prepovedi«. 

Ko smo obravnavali amandmaje Izvršnega sveta, smo prezrli, da je tudi ta 
naš amandma pokril Izvršni svet s svojim amandmajem, tako da ga sedaj 
umikamo. 

Zakonodajno-pravna komisija se strinja tudi s predlogom tovariša Vuge za 
dopolnitev amandmaja Odbora. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jerikič, bi lahko še vi povedali 
svoje mnenje o tej dopolnitvi, ki jo je predlagal tovariš Vuga? Prosim! 

Maver Jerkič: Dopolnitev amandmaja Odbora je za Izvršni svet 
sprejemljiva. - 

Predsednica Silva Jereb: Ker smo razčistili ta vprašanja glede 
amandmajev, nadljujemo sejo.- >. . 

Povedala bi vam še, da ste prejeli tudi predlog stališč Družbenopolitičnega 
zbora, ki obravnava danes ta akt v smislu 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije tako, da daje zborom o;njem svoja stališča. Glede na to, da ste danes 
na klop prejeli amandmaje Izvršnega sveta in Zakonodajno-pravne komisije in 
ker je možno pričakovati, da bodo delegati v Zboru združenega dela tudi še 
predložili kakšen amandma, za katerega se ta hip še ne ve, predlagam, da 
v smislu 47. člena poslovnika našega zbora izvolimo štiri delegate v medzborov- 
sko skupino delegatov, ki bo proučila predložene amandmaje in uredila tudi ta 
vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z amandmajem Nove Gorice, in do njih 
zavzela stališče. 

Se enkrat sprašujem, ali ima kdo morda od delegatov še kakšen amandma 
k predlogu stališč skupščine! (Ne.) 

Potem predlagam v skupino delegatov tovariša Tomaža Vugo, predsednika 
našega Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, tovariša Franca Zormana, poročevalca našega Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in delegata iz občine Qerknica, tovariša Janeza 
Zaplotnika, delegata mesta Ljubljana in tovariša Davorina Škarabota, delegata 
iz občine Nova Gorica. 

Ima morda kdo kakšen dodatni predlog? (Ne.) Če nihče, potem prosim, da 
o predlogu glasujete! Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v medzborovsko skupino delegatov soglasno izvoljeni 
naslednji tovariši: Tomaž Vuga, Franc Zorman, Janez Zaplotnik in Davorin 
Škarabot. 

Preden preidemo na razpravo, bi zbor rada obvestila, da je prišel še delegat 
iz občine Dravograd. Na seji'je navzočih torej 61 delegatov. 
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Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjamo razpravo! Predlagam zboru, 
da bi najprej poslušali prispevke tovarišev, ki so bili danes povabljeni na sejo 
iz republiških organizacij, da bodo podali celovitejši pregled svojih stališč in 
aktivnosti, ki so jih organizirali v javni razpravi v republiki. Prosim, tovariš 
Igor Križman, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference So- 
cialistične zveze! 

Igor Križman: Tovarišice in tovariši delegati! Socialistična zveza se 
je aktivno vključevala v skupne napore glede uveljavljanja in nadaljnjega raz- 
voja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem področju. 
V letošnjem letu smo ob sodelovanju vseh nosilcev družbenopolitične aktivnosti 
vodili široko razpravo o tej problematiki, ki je dobila odraz tudi v predlaganih 
stališčih Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Ugotovitve, sugestije in dopolnila, ki so bila dana v teh razpravah, smo 
skupaj s predlagatelji sproti vgrajevali v predlagani skupščinski dokument. 
Lahko vas spomnim, da je o poteku razprav na terenu Socialistična zveza poro- 
čala tej skupščini tudi že ob obravnavi osnutka skupščinskih stališč v juliju in 
da ste bili takrat obveščeni tudi o poteku teh razprav. 

V sedanjem, jesenskem obdobju so bile te razprave še bolj intenzivne in 
lahko rečem v marsikateri občinski sredini bolj poglobljene in tudi konkretne. 
Prav tako je bilo na osnovi teh razprav oblikovano skupno poročilo o poteku 
razprav v posameznih občinah, pri čemer je treba povedati, da so te razprave 
vendarle potekale različno, v precejšnjem številu občin zelo poglobljeno, neka- 
tere občine pa niso dovolj resno in poglobljeno pristopile k tem razpravam. To 
izhaja tudi iz skupnega poročila. Mislim, da sami najbolj veste, kako je to 
potekalo v vaših občinah. Skupno poročilo je bilo potem poslano tudi vsem 
občinam. _ v . 

Na osnovi tega poročila 'in na osnovi predloga stališč, sklepov m priporočil 
Skupščine Socialistične republike Slovenije za nadaljnji razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov na stanovanjskem področju je Predsedstvo Republiške kon- 
ference Socialistične zveze sklenilo, da bo na svoji seji zaokrožilo to razpravo 
in posebej obravnavalo problematiko nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Ta seja je bila 30. 10. in stališča, ki jih 
je Predsedstvo sprejelo na tej seji, ste prejeli tudi za današnjo sejo, čeprav malce 
pozno. Razlog je v tem, da je bila ta seja relativno pozno sklicana, prav zaradi 
tega, ker so se številne razprave v posameznih občinah še odvijale in smo hoteli 
dobiti čimbolj celovit pregled nad potekom razprav v posameznih občinah. 

Predsedstvo je na tej seji sprejelo stališča, v katerih se zavzema za na- 
daljnje uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem področju, 
kot je opredeljeno v predlogu skupščinskega dokumenta. Predsedstvo je pri tem 
posebej poudarilo, da je reševanje stanovanjskih razmer delavcev izrednega 
pomena za celovit družbeni in gospodarski razvoj ter za delo in življenje vseh 
delavcev in občanov. Zavzelo se je za to, da kot je predvideno v samem do- 
kumentu, uveljavimo stanovanje kot ekonomsko dobrino dolgoročne rabe, pri 
čemer pa je posebej opozorilo na to, da ima ta dobrina zelo pomembne socialne 
značilnosti, ki jih je treba pri tem upoštevati. 

Predsedstvo je poudarilo, da moramo doseči pri nadaljnjem uveljavljanju 
družbenoekonomskih odnosov na tem področju, da delavec v združenem delu 
dejansko prevzame odločujočo vlogo pri oblikovanju in zadovoljevanju svojih 
potreb tudi v stanovanjskem gospodarstvu. 
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Če želimo, da se uveljavi taka vloga delavca, je predvsem nujno, da pro- 
blematika izgradnje stanovanj in gospodarjenja s stanovanji dobi realen odraz 
v planih vseh nosilcev planiranja, zlasti temeljnih organizacij združenega dela. 
Zato je Predsedstvo prav to zahtevo po planiranju posebej podčrtalo s tega 
vidika, da na ta način lahko sistematično in dolgoročneje opredeljujemo potrebe 
in jih na stanovanjskem področju usklajujemo z materialnimi možnostmi zdru- 
ženega dela. 

V svojih stališčih se je Predsedstvo odločno zavzelo za izhodiščno načelo, 
da naj vsak občan glede na svoje možnosti prispeva k reševanju stanovanjskega 
vprašanja. Na tej osnovi je Predsedstvo poudarilo uveljavljanje lastne udeležbe, 
kot je tudi predvidena v skupščinskem dokumentu. Vendar glede na to, da so 
materialne možnosti posameznih občanov in posameznih pričakovalcev stano- 
vanj in stanovalcev vendarle dokaj različne, Predsedstvo zahteva, da je treba 
točno in konkretno razčleniti in oblikovati kriterije, po katerih bodo posamez- 
niki in skupine prebivalstva, zlasti pa tudi mlade družine, lahko poravnali te 
obveznosti v skladu s svojimi dejanskimi materialnimi možnostmi. Dosledno je 
ob tem novem sistemu potrebno tudi uveljaviti načelo solidarnosti. 

Mislim, da bi bilo potrebno iz stališč Predsedstva še posebej poudariti tudi 
njegovo zahtevo, da uveljavljanje novega sistema družbenoekonomskih odno- 
sov ne sme v prehodnem obdobju poslabšati možnosti za urejanje stanovanjskih 
razmer. Zato je treba te nove družbenoekonomske odnose uveljavljati posto- 
poma in na tak način, da ne bo zaradi tega prihajalo do zastojev ali do preki- 
nitve kontinuitete v stanovanjski gradnji, pri čemer je treba še posebej pozorno 
spremljati posamezne skupine prebivalstva, ki bi materialno lahko bile ob tem 
ogrožene. 

V nadaljevanju stališč se Predsedstvo opredeljuje tudi do nekaterih vpra- 
šanj, ki so bila sicer v razpravi bolj poudarjena in ki bodo bolj konkretno prišla 
do izraza v nadaljnji razčlenitvi zakonodaje. Gre za vprašanja glede potrebe po 
organiziranem usklajevanju interesov pri stanovanjski gradnji, glede obliko- 
vanja skupnosti na tem področju, glede vprašanja investitorstva. Stališča Pred- 
sedstva do teh vprašanj so opredeljena v predloženem poročilu, ki ste ga 
prejeli, zato o njih ne bom posebej govoril. 

Potrebno bi bilo dodati še to, da je ob stanovanjski problematiki Pred- 
sedstvo na svoji seji opozorilo na vpliv, in to na močan vpliv dokaj neurejene 
urbanistične in zemljiške politike, ki jo občinske skupščine ne obvladujejo 
dovolj. Prav neobvladovanje te politike poslabšuje pogoje za uveljavljanje 
ciljev, ki so zastavljeni v stanovanjskem gospodarstvu. Zato se Predsedstvo 
zavzema za to, da občinske skupščine, njihovi izvršni in upravni organi ta 
vprašanja razrešujejo bolj učinkovito, zlasti pa, da je treba zaostriti odgovornost 
teh organov za izvrševanje zemljiške in urbanistične politike v okviru pristoj- 
nosti teh organov. Sistemsko so te stvari v veliki meri opredeljene. Problem 
pri urejanju teh vprašanj je, da se sistemske opredelitve v veliki meri na 
terenu ne uresničujejo, pri čemer se odgovornost za neuresničevanje teh vpra- 
šanj ne ugotavlja. 

To so nekateri poudarki, ki mislim, da jih je bilo potrebno povedati v zvezi 
s stališči Predsedstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima delegat Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov tovariš Marko Kren. 
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Marko Kren: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da vas seznanim s stališči in predlogi, ki jih je sprejelo včeraj 
Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov na svoji seji po predhodni 
širši javni razpravi tako o osnutku kot o predlogu stališč, sklepov in priporočil 
o nadaljnjem razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu. 

Zaradi pomena, ki ga ima razreševanje stanovanjskih vprašanj za vsakega 
delavca, in glede na to, da je reševanje teh potreb pomembna sestavina življenj- 
skega standarda, pa tudi element produktivnosti dela, je stanovanjsko gospo- 
darstvo že nekaj časa v središču pozornosti delovanja Zveze sindikatov. 

Na IX. kongresu Zveze sindikatov Slovenije smo temeljnemu vprašanju 
uresničevanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju 
namenili posebno pozornost in sprejeli tudi usmeritve za delovanje organov in 
organizacij Zveze sindikatov. Da bi te naloge začeli čimprej uresničevati, smo 
na regijskih posvetih že v januarju in marcu letos sprožili razpravo o vseh 
tistih vprašanjih, za katere smo sindikati še posebej zainteresirani in odgovorni 
kot organizirani politični dejavnik. Posveti so dali podlago za oblikovanje 
akcijskega programa Zveze sindikatov Slovenije, ki je bil objavljen skupaj 
z osnutkom skupščinskih stališč. Akcijski program Zveze sindikatov Slovenije 
je dal organom in organizacijam Zveze sindikatov Slovenije tudi vsebinske 
usmeritve za vodenje javne razprave ter aktivnosti pri uresničevanju posamez- 
nih nalog na področju stanovanjskega gospodarstva. 

Javna razprava v posameznih občinah, v katero so se sindikati vključili 
prek občinskih konferenc Socialistične zveze delovnega ljudstva, in razprava na 
seji Sveta za stanovanjska in komunalna vprašanja pri Republiškem svetu Zveze 
sindikatov Slovenije je dala vrsto konkretnih pripomb in predlogov k osnutku 
skupščinskega dokumenta. Le-te smo posredovali predlagatelju in so bile v veliki 
meri upoštevane v besedilu predloga. 

Ocena javne razprave je pokazala, da so občinski sveti Zveze sindikatov 
v večini občin sprejeli lastne programe aktivnosti. Razprave so potekale na 
sejah predsedstev, komisij, v svetih in odborih občinskih svetov Zveze sindi- 
katov Slovenije, v precejšnjem številu pa tudi v organizacijah združenega dela. 
V nekaterih občinah so občinski sveti organizrali tudi problemske konference, 
ki so bile v mnogih primerih organizirane v organizacijah združenega dela. 
O tem so razpravljale tudi delegacije za samoupravne stanovanjske skupnosti 
in za zbore občinskih skupščin. Razprava je potrdila temeljne vsebinske usme- 
ritve iz akcijskega programa Zveze sindikatov Slovenije, ki pomenijo uresniče- 
vanje skupščinskih stališč za delovanje na ravni organov in organizacij Zveze 
sindikatov. 

V javni razpravi je bila potrjena primernost odločitve o dvofaznem po- 
stopku, pri čemer pa je prišlo do izraza tudi mnenje, da je bil čas za razpravo 
v jesenskem delu kratek in da je to do neke mere onemogočilo širšo razpravo 
v organizacijah združenega dela, ki bi bila nujno potrebna tudi zaradi poglob- 
ljenih razprav v zvezi s sprejemanjem samoupravnih sporazumov o postopnem 
prehodu na ekonomske stanarine. 

V javni razpravi so bila poudarjena nekatera vprašanja, za katera menimo, 
da so v predlogu skupščinskega dokumenta vendarle nekoliko šibko opredeljena 
in ki jih bo potrebno v nadaljnjem dograjevanju še doreči, zlasti pa bo potrebno 
ta vprašanja pozorno obravnavati v zvezi z oblikovanjem nove stanovanjske 
zakonodaje. Na podlagi ocene in ugotovitev iz javne razprave je Predsedstvo 
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Republiškega sveta na včerajšnji seji sprejelo stališča in sklepe za delovanje 
organov in organizacij sindikatov pri uresničevanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije podpira sta- 
lišča, sklepe in priporočila Skupščine Socialistične republike Slovenije za uve- 
ljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu, vključno s predloženimi amandmaji. V svojih stališčih Predsedstvo 
izhaja iz tega, da je potrebno zagotoviti odločujoč vpliv delavcev v vseh oblikah 
samoupravnega odločanja. Zato bomo sindikati zahtevali, da se v organizacijah 
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih dosledno uveljavijo 
takšne rešitve, ki bodo zagotovile uresničevanje skupščinskih stališč, sklepov in 
priporočil na področju stanovanjskega gospodarstva. 

Podpiramo stališče, da je vsakdo dolžan skrbeti za reševanje stanovanjske- 
ga vprašanja v skladu s svojimi možnostmi ter se ob tem zavzemamo za 
uveljavitev lastne udeležbe v samoupravnih aktih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, ki mora veljati tudi za kadrovska stanovanja. Dodeljevanje sta- 
novanj in stanovanjskih posojil lahko poteka izključno na osnovi meril in osnov, 
sprejetih s samoupravnim aktom. Celoten sklop planiranja stanovanjskih po- 
treb je temeljni pogoj in sestavni del celovitega planiranja v vseh organizacijah 
združenega dela in samoupravnih stanovanjskih skupnostih, pri čemer pod- 
piramo usmeritev, da se pri pripravi in sprejemanju srednjeročnih in vseh 
drugih planskih dokumentov zagotovi neposredno odločanje delavcev v temelj- 
nih organizacijah združenega dela, ki ustvarjajo in združujejo sredstva za te 
namene. Zato je potrebno dosledno uveljaviti standard stanovanja glede veli- 
kosti in števila družinskih članov kot kriterij planiranja stanovanjske gradnje 
in kot kriterij pri dodeljevanju stanovanj. Pri tem je potrebno čimbolj enotno 
opredeliti tudi izjeme glede na socialne, zdravstvene in druge pogoje. 

Zavzemamo se za družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, ob tem pa 
naglašamo potrebo po tem, da se družbena gradnja odvija v večjem obsegu kot 
zasebna, kar mora spodbuditi tudi bodoči sistem kreditiranja stanovanjske 
gradnje. Ta mora biti zasnovan tako, da bo spodbudil večja vlaganja zasebnih 
sredstev vseh kategorij varčevalcev v družbeno stanovanjsko gradnjo. Sindikati 
se bomo zavzemali za to, da bodo za kreditiranje nakupa etažnih stanovanj 
veljali ugodnejši kreditni pogoji kot za individualno stanovanjsko gradnjo. 

Glede na vlogo stanovanjskega sklada pri zagotavljanju socialne varnosti 
in mobilnosti delavcev in vodenju celovite politike zaposlovanja je naš cilj 
primerno družbeno stanovanje, ne pa zasebna lastnina. Individualna stanovanj- 
ska gradnja naj se razvija tam, kjer so za to podani objektivni pogoji, zlasti pa 
lastnina na stanovanju ne sme biti vir pridobitništva. 

Samoupravno združevanje sredstev za stanovanjsko gradnjo iz -čistega do- 
hodka mora potekati izključno po programih ob samoupravno dogovorjenih 
pogojih združevanja in vračanja sredstev ter pridobivanja stanovanj. Nikakor 
ne smemo dovoliti, da bi združevanje sredstev v okviru samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti povzročilo oblikovanje preživelih oblik stanovanjskih skla- 
dov in odtujevanje sredstev vplivu ter odločanju delavcev, ki so jih ustvarili. 

Končni cilji združevanja morajo biti večja učinkovitost in racionalna ter 
namenska poraba sredstev, ki bo zagotovila, da prehod na nov sistem finan- 
ciranja ne bo povzročil zastojev v stanovanjski gradnji in povečanje stanovanj- 
skega primanjkljaja. Zato je potrebno v tem okviru po načelu vzajemnosti 
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zagotoviti sredstva za najnujnejše potrebe v tistih organizacijah združenega 
dela, ki same začasno ne bi ustvarjale dovolj lastnih sredstev. 

Prav tako je potrebno zagotoviti stalen vir sredstev za reševanje stanovanj- 
skih potreb delavcev in občanov z nizkimi družinskimi dohodki. Uresničevanje 
načela solidarnosti v zvezi s pridobivanjem in uporabo stanovanj mora zago- 
toviti socialno varnost tistih kategorij občanov, za katere smo se dogovorili 
v skupščinskih stališčih. 

Samoupravno dogovorjena cena stanovanj mora postati podlaga za dolgo- 
ročno usmeritev in dohodkovno povezovanje posameznih gospodarskih panog 
in mora odpraviti ostanke monopolnega položaja posameznih organizacij zdru- 
ženega dela na področju gradnje stanovanj, urbanistične, zemljiške in komunalne 
dejavnosti. 

Zato je nujno, da udeleženci v stanovanjski in komunalni dejavnosti pre- 
verijo uresničevanje določil samoupravnih sporazumov o oblikovanju cen sta- 
novanj. Zavzemamo se za dosledno uresničevanje vseh sprejetih družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki se nanašajo na področje stano- 
vanjskega gospodarstva. Zato je potrebno zaostriti odgovornost podpisnikov za 
njihovo izvajanje. 

Glede na tesno povezanost stanovanjskega in komunalnega gospodarstva 
menimo, da je potrebno zagotoviti tudi sočasno pripravo oziroma obravnavanje 
zakonodaje z obeh področij. V tem okviru bo potrebno čimprej sistemsko rešiti 
zajemanje in usmerjanje zemljiške in mestne rente, ki si jo sedaj neupravičeno 
prisvajajo zasebni lastniki oziroma organizacije združenega dela, ki upravljajo 
z gradbenimi zemljišči. 

V zvezi z navedenimi stališči je Predsedstvo Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije sprejelo tudi sklepe za uresničitev stališč v okviru organov 
in organizacij Zveze sindikatov na vseh ravneh organiziranosti. 

Prav tako se bosta v uresničevanje teh nalog še posebej vključila Svet za 
stanovanjska in komunalna vprašanja pri Republiškem svetu Zveze sindikatov 
Slovenije in Republiški odbor sindikata delavcev v gradbeništvu ter stanovanj- 
skega in komunalnega gospodarstva. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije bo sproti oce- 
njevalo uresničevanje stališč in sklepov ter usmerjalo delo organov Zveze sin- 
dikatov Slovenije na področju stanovanjskega gospodarstva. V ta namen pa bo 
sprejelo tudi akcijski program za delovanje Zveze sindikatov Slovenije, v ka- 
terem bo opredelilo naloge, nosilce in roke pri uresničevanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu za leto 1980. Sta- 
lišča in sklepi Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov bodo podlaga 
za delovanje organov in organizacij Zveze sindikatov Slovenije na vseh ravneh 
pri dajanju pobud, oblikovanju in sprejemanju nove zakonodaje na stanovanj- 
skem področju. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kren! Tovariš Geza 
Farkaš, član Predsedstva Republiške konference Zveze socialistične mladine 
ima besedo. Prosim! 

Geza Farkaš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Aktivnosti na področju stanovanjske problematike že nekaj let predstavljajo 
eno temeljnih programskih nalog Zveze socialistične mladine Slovenije, saj je 
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prav nerešeno stanovanjsko vprašanje problem, s katerim se srečuje velik del 
mladih. 

Glede na to je potekala v osnovnih organizacijah Zveze socialistične mladine, 
občinskih konferencah Zveze socialistične mladine, še posebej v okviru konfe- 
renc mladih delavcev dokaj aktivna razprava o osnutku stališč, sklepov in pri- 
poročil Skupščine Socialistične republike Slovenije o nadaljnjem razvoju samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, ki jo je skoraj povsod spremljala ocena stanja v kon- 
kretni delovni in življenjski sredini. 

Zaključek tega dela razprave je predstavljala aprilska 3. seja Republiške 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije, kjer smo sprejeli ugotovitve 
in stališča Zveze socialistične mladine Slovenije na področju razreševanja sta- 
novanjske problematike in jih posredovali v ponovno razpravo in dopolnitev 
osnovnim sredinam, kakor tudi vsem skupščinskim organom in organom druž- 
benopolitičnih organizacij na ravni republike. V dosedanjih razpravah je bila 
poudarjena podpora osnovni usmeritvi za nadaljnji razvoj samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, opredeljena v pred- 
logu skupščinskega dokumenta, ki je pred nami. 

Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične mladine je na seji 
dne 24. oktobra 1979 ponovno obravnavalo navedeno problematiko in ob pod- 
pori temeljne usmeritve tudi predlagalo določene amandmaje, ki smo jih po- 
sredovali tudi na seji Predsedstva Republiške konference SZDL. Čeprav so 
predlagani amandmaji načelno upoštevani s strani predlagatelja in v predlogu 
stališč Predsedstva Republiške konference SZDL, bi želel v svoji razpravi še 
konkretneje opozoriti na vsebino in okoliščine, ki so narekovale oblikovanje 
predlaganih amandmajev, ki so tudi danes pred vami zajeti v amandmajih 
Izvršnega sveta. 

Prek javne razprave in analize posredovanih samoupravnih aktov, ki ure- 
jajo področje stanovanjske problematike, smo lahko ugotovili, da so odločujoč 
faktor za pridobitev stanovanja še vedno vrednotenje strokovne izobrazbe, mi- 
nulega dela oziroma stalnosti, položaja, delovnega mesta in tako dalje. Še vedno 
je marsikje prisoten kriterij, da lahko delavec šele po treh letih zaposlitve 
prvič vloži prošnjo za stanovanje in da pri določanju vrstnega reda obstoječe 
stanovanjske razmere niso vedno prevladujoč faktor. V mnogih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela mladim družinam in mlajšim delavcem niso posvečali 
dovolj pozornosti in so dajali prednost izboljšanju stanovanjskih problemov 
delavcev, ki so stanovanja že imeli. Glede na to smo tudi predlagali amandma, 
ki ga je predlagatelj v celoti sprejel. 

Zavedati se moramo namreč, da je temeljna organizacija združenega dela 
dolžna sodelovati pri razreševanju stanovanjskih problemov vseh svojih delav- 
cev, vendar pa morajo imeti prednost tisti delavci, kot je bilo že danes pove- 
dano, ki še nimajo urejenih stanovanjskih razmer oziroma so brez stanovanja. 
Upoštevajoč prizadevanja celotne družbe, da krepimo produktivnost, ustvarjal- 
nost in prizadevnost vsakega posameznika pri opravljanju njegovih delovnih 
nalog, menimo, da takšna usmeritev jasneje opredeljuje osnovne kriterije, ki se 
morajo v tozdu upoštevati pri razreševanju stanovanjskih vprašanj delavcev. 

Vsako leto se v Socialistični republiki Sloveniji sklene približno 15 000 
zakonskih zvez, pri čemer gre pri polovici za zakonca, ki sta oba mlajša od 
24 let. Po obstoječih podatkih pa samo ena petina mladih družin v petih letih 
lahko računa, da bo prišla do stanovanja. To kaže na zelo slabo perspektivo 
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za mlado generacijo in na to, da smo do sedaj premalo razmišljali o tem delu 
delavskega razreda. Dejstvo pa seveda je, da je prav stanovanje eden temeljnih 
pogojev za zdrav razvoj družine. 

Danes lahko ugotovimo, da je pri pridobitvi vsaj začasnega stanovanja 
imel pomembno vlogo sistem solidarnostne gradnje stanovanj za mlade družine. 
Stanovanja je iz tega sklada dobilo od 1973. do 1978. leta 2370 mladih družin. 
Ta pomoč je sicer začasna, saj družini omogoča bivanje v najemnem stanovanju 
za dobo petih do sedmih let, vendar pa tako premostimo najbolj kritično ob- 
dobje v oblikovanju ekonomskega položaja družine. 

V resoluciji VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije še lahko zasledimo 
potrditev takšnega sitsema, predlog stališč pa ga do neke mere izključuje. 
V razpravah v osnovnih organizacijah ZSMS je bilo oblikovano mnenje, da je 
glede na zelo veliko število nerešenih stanovanjskih vprašanj mladih družin še 
vedno premalo uveljavljeno upoštevanje zakonskih kriterijev in meril za do- 
delitev stanovanj. Glede na težka finančna bremena, ki peste mlade družine 
v prvih letih zakona (visoke najemnine zaradi neurejenih podnajemniških od- 
nosov, visoki stroški za varstvo otrok, ki ga je v mnogih primerih potrebno 
zagotavljati zunaj vzgojno-varstvenih zavodov, krediti itd.) in glede na začetne 
korake na področju zagotavljanja sredstev za stanovanjsko izgradnjo iz čistega 
dohodka predlagamo, da bi za mlade družine obdržali dosedanjo obliko za- 
časnega reševanja stanovanjskih vprašanj iz solidarnostnih sredstev prek skla- 
da za mlade družine, kar je podprlo tudi Predsedstvo Republiške konference 
SZDL in je vsebovano tudi v njegovih stališčih za današnjo sejo. 

Javna razprava je tudi podprla usmeritev, da se v večji meri angažirajo 
lastna sredstva pri reševanju stanovanjskih vprašanj. Ko govorimo o lastnih 
sredstvih za pridobitev družbenega stanovanja, moramo opozoriti, da mladi ne 
želimo privilegiranega položaja. Reševanje stanovanjskega problema morajo 
tudi mlade družine vzeti kot svojo prioritetno nalogo in z namenskim varče- 
vanjem ustvarjati pogoje za pridobitev zasebnega ali družbenega stanovanja. 
Ob tem pa se odpira vprašanje, ali je mlad človek oziroma mlada družina, 
sposobna ob vselitvi v družbeno stanovanje prispevati lastno udeležbo takoj 
v celoti. 

Menimo, da večina mladih družin nima te možnosti, še posebej, če upošte- 
vamo družinske dohodke, velike materialne obremenitve za zagotavljanje 
osnovnih pogojev za življenje mlade družine in to, da ob tem sistem lastne 
udeležbe šele uvajamo. Upoštevajoč te predpostavke bi morala družba aktivi- 
rati vse elemente, ki bi lahko zaščitili mlado družino in bi ji nudili pomoč pri 
rešitvi stanovanjskega vprašanja. Tako je bil predlagan naš amandma k zad- 
njemu odstavku 3. točke na 5. strani, ki ga ne bom bral, ker ga je povzel 
Izvršni svet. 

Menimo, da je predlagatelj amandmaje, predlagane s strani Zveze socia- 
listične mladine Slovenije glede razreševanja stanovanjskih vprašanj mladih 
družin in mladih delavcev, v dosedanji fazi upošteval. Predlagamo, da jih 
sprejme tudi današnji zbor. Zveza Socialistične mladine se bo ustrezno vklju- 
čila tudi v nadaljnje oblikovanje in razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, v oblikovanje samoupravnih sporazu- 
mov in zakonov o stanovanjskem gospodarstvu. 

Tovarišice in tovariši! Danes, ko razpravljamo o predlogu stališč, sklepov 
in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji, bi želel 
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spregovoriti še o enem pomembnem programu, ki je v zaključni fazi. Gre za 
program izgradnje dijaških in študentskih domov, za katere so se namensko 
združevala sredstva. Prav je, da v tem trenutku jasno povemo, da se je sedanji 
sistem združevanja sredstev za izgradnjo domov za učence in študente izkazal 
kot zelo ustrezen, saj smo od leta 1975 do sedaj zgradili 15 domov, šest domov 
je v gradnji, trije se bodo pričeli graditi šele v tem letu. Ker bo prvotni pro- 
gram po družbenem dogovoru realiziran že v tem ali v začetku prihodnjega 
leta, sredstva pa se bodo združevala do konca leta 1980, je bil na Skupščini 
Izobraževalne skupnosti potrjen dodatni program. 

Predsedstvo Republiške konference ZSMS je že večkrat razpravljalo o 
gradnji domov za učence in študente. Ugotovili smo, da se je bivalni prostor 
za učence in študente z realizacijo programov izgradnje domov povečal, da pa 
še kljub temu ostaja veliko pomanjkanje domov. Naj kot primer navedemo, da 
študentski domovi v Ljubljani razpolagajo z manj kot 4000 ležišči, da je pri- 
bližno 7500 študentov nameščenih v privatnih sobah in da je podobna situacija 
tudi v Mariboru; 28 °/» vseh študentov prebiva doma, 20 %> se jih vozi v kraje 
študija, samo 17®/» jih je v študentskih domovih in 35 Vo jih prebiva v privat- 
nih sobah. Nezadovoljivo je stanje tudi pri nastanitvenih kapacitetah za učence. 
Zato je Predsedstvo Republiške konference ZSMS sprejelo stališče, da je po- 
trebno pripraviti nov program za izgradnjo domov za učence in študente in 
nadaljevati z zbiranjem sredstev tudi v naslednjem obdobju. Po dosedanjih 
podatkih, ki jih je zbrala Izobraževalna skupnost Slovenije, je potrebno v na- 
slednjem srednjeročnem programu zagotoviti 9000 ležišč za učence in približno 
2500 za študente. Ob tem so upoštevane tudi adaptacije in sanacije obstoječih 
domov. 

Bivalni prostor za učence in študente smo do sedaj opredeljevali kot sta- 
novanjski prostor, za katerega delavci namensko združujejo sredstva v okviru 
solidarnosti. Menimo, da bi to moralo ostati tudi v prihodnje, čeprav se ponuja 
tudi drugačna opredelitev, namreč da se dijaški in študentski domovi razumejo 
kot materialna osnova usmerjenega izobraževanja. Glede na dosežene rezultate 
v preteklem srednjeročnem obdobju, predvsem pa na potrebe se zavzemamo, 
da se v skladu z opredelitvijo bivalnega prostora za učence in študente kot 
stanovanjskega prostora dopolni predlog za izdajo zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu in da se to pozneje reši v zakonodaji, tako da se v 19. točki 
osnovnih načel in poglavitnih rešitev navede, da se bodo namensko združena 
sredstva uporabljala tudi za gradnjo domov za študente in za učence. Menimo, 
da takšna rešitev tudi izhaja iz predloga skupščinskega dokumenta, ki se 
zavzema za nadaljnje zagotavljanje možnosti za razreševanje stanovanjskih 
vprašanj učencev in študentov. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc No- 
vak, delegat iz občine Kamnik. Prosim! 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke in tova- 
riši delegati! Skupini ugotavljata, da je predlog stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu kompleksen in obsega vsa področja 
stanovanjskega gospodarstva ter izhodišča za nadaljnjo preobrazbo družbeno- 
ekonomskih odnosov. Nekoliko bolj bi bilo potrebno opredeliti uresničevanje 
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družbenega planiranja, saj bi moralo to postati temeljni element razvoja stano- 
vanjskega gospodarstva. 

Jasneje bi bilo potrebno opredeliti tudi vlogo in položaj planskih poslov- 
nih skupnosti, tako da ne bi prerasle v strokovno službo. V zakonu bi bilo 
potrebno natančneje in bolj konkretno opredeliti odgovornost za zagotavljanje 
stanovanj predvsem socialno šibkejšim kategorijam prebivalstva in posebej 
tistim, ki pred odhodom v pokoj zasedajo namenska stanovanja. V izhodiščih 
bi bilo potrebno opredeliti tudi odgovornost za kontrolo nad uporabo družbenih 
stanovanj in s tem preprečiti vsakodnevne zlorabe. Večjo pozornost je treba 
posvetiti samoupravnemu organiziranju odločanja v stanovanjski skupnosti in 
z zakonom natančneje opredeliti vlogo, naloge in pravice ter materialne vire 
predvsem temeljnih sredin odločanja v stanovanjskem gospodarstvu. Finan- 
ciranje iz ostanka čistega dohodka je opredelitev, ki bi v primeru nedogovor- 
jenih rešitev vplivala na realizacijo planov, če bi šlo za poslovanje na meji 
rentabilnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Alenka Zaje, dele- 
gatka iz občine Trebnje ima besedo. Prosim! 

Alenka Zaje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! V javni 
razpravi v naši občini je bila dana podpora predlogu stališč, sklepov in pripo- 
ročil Skupščine Socialistične republike Slovenije za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Bili pa so izraženi 
pomisleki, in sicer v istem smislu, kot jih je povedal delegat iz občine Sevnica. 
Pri tem gre za organizacije združenega dela, ki ne ustvarjajo čistega dohodka 
in ne bodo mogle združevati sredstev za stanovanjsko gradnjo. Ob tem se bo 
takoj pojavilo vprašanje uresničevanja plana stanovanjske graditve in še po- 
sebej tudi vprašanje razreševanja kadrovske problemaike v manjših ozdih in 
vprašanje uspešnejšega reševanja stanovanjske problematike za kadre v manj 
razvitih občinah. Če ocenjujemo, da je združevanje sredstev v ta namen iz 
dohodka nesprejemljivo, naj se dopusti možnost višje stopnje združevanja 
sredstev iz solidarnosti, da bi iz tega naslova reševali kadrovska stanovanja 
za manjše ozde in za manj razvita območja. 

Opozoriti pa želimo tudi na problematičnost vlaganja lastnih sredstev ob- 
čanov pri dodeljevanju družbenih stanovanj, kar bi se pojavilo zlasti v manjših 
in manj razvitih občinah, ki nujno rabijo določene profile kadrov. To bi lahko 
destimulativno vplivalo na eventualne kandidate in na že tako precejšen raz- 
korak pri pridobivanju teh kadrov v primerjavi z razvitejšimi občinami. Zato 
predlagamo, da se pozornost posveča tudi problemu vlaganj lastnih sredstev 
občanov pri dodeljevanju družbenih stanovanj in vsej spremljajoči proble- 
matiki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Jožica Černič, de- 
legatka iz občine Piran ima besedo. Prosim! 

Jožica Černič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija iz občine Piran ugotavlja, da je bila problematika združevanja 
sredstev za prenovo starih mestnih jeder podrobno predstavljena na seji Zbora 
občin dne 11. julija 1979 ob obravnavi osnutka stališč, sklepov in priporočil 
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Skupščine Socialistične republike Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Zato delegacija 
podpira stališče Zakonodajno-pravne komisije in predlaga, da se tudi to vpra- 
šanje obravnava skupaj z ostalimi odprtimi vprašanji v Republiškem svetu za 
vprašanja družbene ureditve. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Stanko Gobec, 
delegat iz občine Šmarje pri Jelšah! 

Stanko Gobec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Šmarje pri Jelšah je obrav- 
navala predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji. Ugotovila je, da se dokaj celovito rešuje vpra- 
šanje delavcev, vprašanje kmetov pa je popolnoma izpuščeno. To vprašanje pa 
je zelo problematično in že postaja politični in socialni problem v naši občini, 
kjer je približno 3 000 kmetov. Zato predlagamo, da se v predlogu stališč 
opredeli tudi stanovanjska problematika kmetov. 

Skupina delegatov je podprla tudi amandma občine Sevnica, vendar ga je 
delegat iz te občine že umaknil. 

Skupina delegatov tudi predlaga, da se v 19. točki predloga za izdajo 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu opredeli tudi gradnja dijaških in štu- 
dentskih domov. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Prijavljenih razpravljalcev ni več. 
Prosim, da pokličete tovariša Janeza Zaplotnika, ki je v skupini delegatov, 

ki trenutno zaseda, da obrazloži stališča Skupščine mesta Ljubljana. 
V današnji razpravi je bilo opozorjeno predvsem na vprašanje zagotav- 

ljanja sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj kmetov, na vprašanje reše- 
vanja stanovanjskih vprašanj delavcev v organizacijah združenega dela, ki ne 
bodo imele dovolj čistega dohodka za združevanje sredstev, na probleme, ki 
bi se lahko pojavili v manj razvitih območjih, ter na vprašanje kadrovskih sta- 
novanj. Zeli tovariš Maver Jerkič ali pa tovariš Bojan Furlan odgovoriti na 
vprašanja iz današnje razprave? (Ne.) Potem bi še počakali tovariša Zaplotnika, 
da pove svoja stališča, nato pa bi prekinili to točko dnevnega reda, ker skupina 
delegatov ne bo tako hitro opravila svojega dela. 

Obveščena sem, da tovariš Zaplotnik nima amandmajev. Zato predlagam, 
da svoja stališča posreduje pri naslednji točki dnevnega reda. 

Prekinjam to točko dnevnega reda in prehajam na 4. točko dnevne- 
ga reda, to je na predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Mavra Jerkiča, 
namestnika republiške sekretarke za urbanizem. Glede na to, da je tudi tovariš 
Jerkič na seji skupine delegatov, ki obravnava predložene amandmaje, odrejam 
10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 10.50.) 
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Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. Glede na to, da skupina 
delegatov še ni končala z delom, predlagam, da obravnavamo 6. točko 
dnevnega reda, to je predlog za izdajo zakona o javnih cestah. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet, ki je hkrati s tem umaknil predlog zakona o skupnostih za ceste, ki je 
bil Skupščini predložen 26. 7. 1977. Izvršni svet tudi predlaga, da se postopek 
za sprejetje zakona prične znova, glede na to, da je v tem zakonu vsebinsko 
zajeta problematika zakona o skupnostih za ceste in zakona o javnih cestah. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Franja Lundra, 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Zeli tovariš 
Lunder besedo? (Da.) Prosim! 

Franjo Lunder: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na področju cestnega gospodarstva še vedno nimamo ustrezne samo- 
upravne organiziranosti v smislu ustave in zakona o združenem delu, čeprav 
se je zakonodajna aktivnost v tej smeri pričela že v 1975. letu. Takrat je 
Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo zakona o skup- 
nostih za ceste, leto dni kasneje osnutek, julija 1977 pa tudi predlog zakona 
o skupnostih za ceste. V razpravah v odborih in v zborih Skupščine SR Slo- 
venije so delegati izrazili pomisleke v zvezi z nekaterimi bistvenimi rešitvami 
zakona in predlagali ustrezne amandmaje. 

Bistvo amandmajev je bilo naslednje: Skupnosti za ceste naj bodo na treh 
ravneh, in sicer občinske, območne in skupnost za ceste SR Slovenije. Na pod- 
ročju javnih cest je potrebno izhajati iz občine, v kateri samoupravno organi- 
zirani delovni ljudje in občani neposredno odločajo o svojih osebnih in skupnih 
potrebah in interesih. 

Skupščina SR Slovenije naj daje soglasje k samoupravnemu sporazumu 
o ustanovitvi in k statutu Skupnosti za ceste SR Slovenije, k samoupravnim 
sporazumom in k statutom občinskih in območnih skupnosti pa naj dajejo 
soglasje občinske skupščine. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti naj sprejemajo posebne predpise 
za pridobivanje sredstev na podlagi programov interesnih skupnosti ter na 
njihov predlog. 

V zvezi s temi amandmaji je bilo v razpravi v zborih Skupščine SR Slo- 
venije s predhodnim glasovanjem ugotovljeno, da še ni dosežena primerna 
stopnja usklajenosti. Zato delegati niso glasovali o sprejetju predloga zakona, 
pač je bilo na zborih odločeno, da se glasovanje o predlogu zakona odloži. 

Republiški komite za promet in zveze je skupaj s Sekretariatom Izvršnega 
sveta za zakonodajo ponovno skrbno proučil celotno problematiko samoupravne 
organiziranosti cestnega gospodarstva ter ugotovil, da je glede na nastali položaj 
potrebno proučiti vsa izhodiščna vprašanja ter sistemske rešitve, ki naj jih 
ureja zakon o skupnostih za ceste. O tem je obvestil tudi Koordinacijski odbor 
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, ki je zavzel stališče, da 
bi bilo potrebno pripraviti nov osnutek zakona, s čimer bi bila omogočena 
ponovna in vsestranska proučitev vseh vprašanj, ki so se odprla v zvezi s to 
problematiko. 

Pri pripravi novega zakona o cestah je bilo hkrati ugotovljeno, da bi bilo 
smotrno problematiko cest oziroma cestnega gospodarstva celovito obdelati in 
jo urediti z enim samim zakonom, ki bi poleg samoupravne organiziranosti 
urejal tudi vprašanja graditve, rekonstrukcije in vzdrževanja javnih cest, kot 
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tudi vprašanja zagotavljanja sredstev za te namene. Pri tem so se že na za- 
četku priprav novega zakona pojavila kot odprta in še nerazčiščena nekatera 
sistemska vprašanja, ki so v predlogu za izdajo tega zakona posebej obdelana 
v četrtem poglavju. Glede na to, da je možnih več rešitev, so v zvezi s temi 
vprašanji dani tudi variantni predlogi s potrebnimi pojasnili oziroma obra- 
zložitvami. 

Ta vprašanja so naslednja: 
1. Vprašanje statusa javne ceste in kdo naj s cestami upravlja. 
Javne ceste so družbena lastnina v splošni rabi. Od 1967. leta niso več 

osnovno sredstvo organizacij združenega dela, ki ceste vzdržujejo, rekonstruira- 
jo oziroma jih gradijo. Zastavlja se temeljno in izhodiščno vprašanje, kako 
obravnavati javne ceste. Ali kot objekte, ki so pomembni za razvoj gospo- 
darstva in družbe kot celote, kot objekte, ki niso osnovno sredstvo organizacij 
združenega dela, temveč z njimi upravljajo izvajalci in uporabniki, organizi- 
rani v samoupravnih interesnih skupnostih za ceste, ali pa kot specifične gospo- 
darske objekte, s katerimi upravljajo organizacije združenega dela za vzdrže- 
vanje, rekonstrukcijo in graditev ceste, katerim so javne ceste osnovno sredstvo. 

Po sedanji zakonski ureditvi upravlja z marginalnimi in regionalnimi jav- 
nimi cestami Republiška skupnost za ceste, z lokalnimi pa občinske skupščine. 
Cestna podjetja so le specializirane organizacije, ki jim je zaupano vzdrževa- 
nje cest. 

Glede na to, da odgovori na ta vprašanja niso enotni, predlog za izdajo 
zakona vsebuje obe možnosti — v variantnih predlogih, in sicer v 1. točki 
temeljnih rešitev zakona. 

2. Na katerih ravneh naj se oblikujejo samoupravne interesne skupnosti 
za ceste in s katerimi cestami naj upravljajo glede na gospodarski in družbeni 
pomen cest. 

V predlogu za izdajo zakona so navedene kot možne naslednje rešitve: 
ustanovijo naj se občinske skupnosti ter republiška skupnost za ceste; ustano- 
vijo naj se območne skupnosti za ceste, v okviru območnih skupnosti pa bi se 
ustanovile temeljne skupnosti oziroma enote za območje posameznih občin; 
ustanovijo naj se občinske skupnosti ter republiška skupnost za ceste, območne 
oziroma regionalne skupnosti pa bi se ustanovile kot prostovoljna oblika za 
uresničevanje konkretnega programa; ustanovijo naj se interesne skupnosti 
na vseh treh nivojih, občinske, območne oziroma regionalne in republiška 
skupnost za ceste. 

To vprašanje je obdelano v 3. točki temeljnih rešitev zakona. Dani so tudi 
ustrezni predlogi, in sicer v dveh variantah. 

3. Vprašanje zagotavljanja sredstev in njihova delitev. 
V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali naj bi bili posamezni viri financi- 

ranja cest ločeni glede na raven samoupravne organiziranosti interesnih skup- 
nosti za ceste — občinske skupnosti, republiška skupnost, ali glede na namen, 
za katerega se ta sredstva lahko uporabljajo. Vprašanje je tudi ali naj glede 
na različen značaj virov sredstev za uporabnike (materialni stroški, prispevek 
iz dohodka, sredstva skladov, ki so namenjena za razširitev materialne podlage 
dela, ipd.) zakon razmeji vire teh sredstev glede na to, ali so namenjena za 
vzdrževanje ali za nove gradnje. Odpira se tudi vprašanje, ali je potrebno 
z zakonom podrobneje opredeliti, katera sredstva, namenjena za ceste, pri- 
padajo v okviru načel svobodne menjave dela temeljnim organizacijam zdru- 
ženega dela za vzdrževanje cest kot del njihovega celotnega prihodka. Pri 
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opredeljevanju združevanja sredstev za graditev cest se postavlja tudi vpra-' 
sanje, ali naj zakon o cestah opredeli temeljne pravice in obveznosti iz na- 
slova združevanja sredstev in določi nosilce združevanja, vrste sredstev in sam 
namen združevanja. Razrešiti je tudi potrebno vprašanje, ali se lahko določi 
dolžnost združevanja sredstev za opravljanje dejavnosti vzdrževanja in rekon- 
strukcije cest, ki imajo značaj investicijskega vzdrževanja, ali pa je možno za 
te namene poleg drugih virov uvesti le prispevek iz dohodka kot zakonsko 
obveznost. V zvezi z združevanjem sredstev z zakonom pa bi bilo potrebno 
razčistiti tudi status z zakonom združenih sredstev v sedanjem 4-letnem plan- 
skem obdobju. 

Navedena vprašanja so razčlenjena v 9. in 10. točki temeljnih rešitev 
zakona. 

4. Vprašanje obračunavanja amortizacije za ceste. 
Kolikor bi se sprejelo stališče, da s cestami upravljajo organizacije zdru- 

ženega dela za vzdrževanje cest, je potrebno oceniti posledice, ki izhajajo iz 
zakonske opredelitve cest kot osnovnih sredstev cestnih podjetij. Cesto je nam- 
reč mogoče obravnavati kot gospodarski objekt uporabnika družbenih sred- 
stev, ki mu omogoča pridobivanje dohodka. Ker cestno podjetje s tržno reali- 
zacijo ne more ustvariti dovolj celotnega prihodka, da bi nadomestilo obra- 
čunano amortizacijo po minimalnih z zakonom predpisanih stopnjah, je mogoče 
manjkajoča sredstva zagotoviti s prihodki, ki jih cestno podjetje ustvari s svo- 
bodno menjavo dela. To pa bi verjetno terjalo uvedbo prispevkov iz dohodka 
za enostavno reprodukcijo cestnih podjetij. Kakršnakoli rešitev, ki bi bila 
uveljavljena za zagotovitev manjkajočega dela celotnega prihodka, pa ne bi 
mogla vsebovati določbe, ki bi opredeljevala namen uporabe oblikovanih sred- 
stev amortizacije za nadomeščanje izdatkov, ki imajo značaj materialnih 
stroškov. 

Problematika obračunavanja amortizacije za ceste je posebej razčlenjena 
v 2. točki temeljnih rešitev zakona. 

V zvezi s temi vprašanji naj nam bo dovoljeno, tovarišice in tovariši de- 
legati, da opozorimo še na naslednje. Nedvomno bi bilo odprtih vprašanj precej 
manj, če bi bila pripravljena in dana v razpravo ocena razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje, ki jo pripravlja posebna medresorska skupina v okviru Izvršnega sveta. 
O nekaterih od teh vprašanj poteka razprava tudi na zvezni ravni, vendar do 
končnih stališč oziroma predlogov še ni prišlo. Tudi tam se razprave nagibajo 
zdaj v eno, zdaj v drugo smer. Ker ne gre le za družbenoekonomske, temveč 
predvsem za politične opredelitve, se predlagatelj do predloženih variant ni 
mogel v celoti opredeljevati, saj je moral imeti enak odnos do vseh pripomb 
in mnenj, ki se pojavljajo v zvezi s temi vprašanji. Trudil pa se je, koliko je 
pri tem uspel, bo verjetno pokazala razprava, da pri vseh predlogih opozori na 
bistvene prednosti oziroma pomanjkljivosti takšne ali drugačne rešitve. Prav 
zaradi tega je Izvršni svet kot predlagatelj zakona in udeleženec v delu repu- 
bliških svetov posredoval omenjena nerazčiščena sistemska vprašanja v zvezi 
s tem zakonom Republiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve in Republi- 
škemu svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko s prošnjo, da do 
njih zavzameta svoja stališča. To bo nedvomno omogočilo in olajšalo nadaljnje 
delo pri pripravi osnutka tega zakona. 

Zakon o javnih cestah bo razčlenil družbenoekonomske odnose v cestnem 
gospodarstvu in tako vsebinsko dodelal osnove oziroma temelje, ki so oprede- 

21« 
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Ijeni z zakonom o združenem delu. Hkrati z novimi rešitvami, ki so nujna 
posledica uskladitve z zakonom o združenem delu, z zakonom o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela in z zakonom o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu SR Slovenije, bo zakon vseboval tudi rešitve, ki so se v času 
izvajanja veljavnega zakona o javnih cestah izkazale kot ustrezne oziroma kot 
dobre. Praksa pa je pri 8-letnem izvajanju zakona pokazala tudi nekatere ne- 
jasnosti in slabosti oziroma nedorečenosti, ki jih bo novi zakon skušal od- 
praviti. 

Zakon bo pospešil oblikovanje in organiziranje samoupravnih interesnih 
skupnosti in uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov -na tem področju 
družbene reprodukcije. Uporabnikom bo še bolj približal upravljanje z javnimi 
cestami in ojačal njihov neposredni vpliv na upravljanje s cestami. 

Zakon bo obravnaval tudi razvrstitev javnih cest, in sicer glede na njihov 
gospodarski in družbeni pomen, glede na območje, za katero so namenjene, 'in 
glede na pomen, ki ga imajo, za promet. Ceste se po sedanji ureditvi razvrščajo 
na magistralne, regionalne in lokalne ter na nekategorizirane ceste. Takšna 
razvrstitev velja v Jugoslaviji in jo vsebuje tudi zakon o temeljih varnosti 
cestnega prometa. V zvezi s tem velja omeniti, da kategorizacija cest, kot jo 
predvideva predlog za izdajo tega zakona, ni dokončna niti ni podrejena admi- 
nistrativnim odločitvam. Izhaja namreč iz gospodarskega in družbenega po- 
mena cest in iz interesa združenega dela. 

Glede na to, da za graditev in rekonstrukcijo cest veljajo določbe zakona 
o graditvi objektov, bo moral novi zakon določiti elemente oziroma pogoje za 
graditev in rekonstrukcijo cest. Prav tako bo moral določiti, katera dela ozi- 
roma dejavnosti se štejejo za rekonstrukcijo in katera za vzdrževanje cest. 

Zakon bo nadalje opredelil tudi pomen vzdrževanja cest. Ustrezna samo- 
upravna interesna skupnost za ceste ali organizacija združenega dela za vzdrže- 
vanje cest bo dolžna vzdrževati ceste v takšnem stanju, da bo zagotovljen 
varen promet v skladu s predpisi o varnosti prometa na cestah. Tehnični pogoji, 
ki se uporabljajo pri vzdrževanju cest, bodo urejeni s podzakonskimi akti. 

Glede uporabe in varstva cest bo zakon določil, ob kakšnih pogojih in na 
kakšen način je dovoljena uporaba cest. Motorna vozila, ki vozijo po cestah, 
bodo morala imeti kolesa, ki ne bodo poškodovala vozišča, največji dovoljeni 
osni pritisk motornih vozil pa naj bi bil 10 ton na enojni osi in 16 ton na dvojni 
osi. Največja skupna teža vozilnega tovora naj bi bila 40 ton. Tudi te zadeve 
bodo urejene s podzakonskimi akti. 

Zakon naj bi v skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije določil tudi posebnosti na področju planiranja 
javnih cest. S tem v zvezi bi moral novi zakon v skladu z zakonom o družbenem 
sistemu informiranja urediti tudi določena vprašanja družbenega informiranja 
v dejavnosti cestnega gospodarstva. 

S tem je v najkrajši obliki podana vsebina novega zakona o cestah. 
Tovarišice in tovariši delegati! Predlog za izdajo zakona o javnih cestah 

so poleg Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije obravnavali 
tudi odbori vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije. Kljub težavam, ki izvirajo 
iz tega, ker še ni opravljen postopek političnega in strokovnega usklajevanja 
v družbenih svetih in ker niso širše verificirana osnovna izhodišča za zakonsko 
urejanje tega področja, so delegati v skupščinskih delovnih telesih vložili ne- 
malo naporov in dali številne pripombe in sugestije, v kateri smeri je potrebno 
iskati rešitve. - 
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Predlagatelj pričakuje, da bodo tudi razprave na današnji seji zbora pri- 
spevale k nadaljnjemu razčiščevanju odprtih vprašanj, kar bo omogočilo in 
olajšalo delo pri pripravi osnutka zakona. Predlagatelj bo skrbno proučil vse 
pripombe in predloge in jih bo v največji možni meri upošteval pri nadaljnjem 
oblikovanju tega zakona. 

V zvezi s tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se postopek 
obravnave zakona začne in da se opravi razprava, v kateri bi delegati lahko 
izrazili svoja mnenja in dali svoje pripombe in predloge, sklepanje o predlogu 
za izdajo zakona pa naj se odloži za določen čas. V tem času naj bi predlagatelj 
na podlagi razprave v zborih in v družbenih svetih ter v drugih organih in 
institucijah dopolnil predlog za izdajo zakona in ga predložil v sklepanje skupaj 
s predlogi za rešitev vprašanj, ki so v predlogu za izdajo zakona navedena kot 
odprta in nerazčiščena. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lunder! 
Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbeno- 

ekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš 
Mihael Marolt, delegat iz občine Grosuplje! 

Mihael Marolt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija za Zbor občin je skupaj z delegacijo za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije na seji dne 5. 11. 1979 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah. Ugotovila je, da je v predlogu za izdajo zakona o javnih 
cestah še vedno opredeljen fiksen znesek od prodanega bencina in naftnih 
derivatov za nadomestilo za uporabo cest. Zato se to nadomestilo, kljub zvi- 
šanju cen bencina in dizelskega goriva, ne povečuje sorazmerno s povečanjem 
cen. Delegacija zato predlaga, da se v zakonu o javnih cestah fiksni znesek za 
nadomestilo za uporabo cest nadomesti s procentno stopnjo. 

Delegacija je proučila tudi ustanavljanje skupnosti, tako občinskih kakor 
tudi regionalnih in republiške skupnosti za ceste. Ker so temeljne družbeno- 
politične skupnosti občine, predlaga, da se z zakonom ustanovijo občinske skup- 
nosti za ceste in republiška skupnost za ceste, območne skupnosti oziroma 
regionalne skupnosti pa naj bi se ustanavljale le po potrebi, in sicer kot pro- 
stovoljna oblika za uresničevanje konkretnih programov. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Je- 
menšek, delegat iz občine Lenart! 

Ivan Jemenšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je posebej pozorno obravnavala predlog za izdajo zakona o javnih 
cestah, saj je Skupščina občine Lenart ob obravnavi predloga zakona o skup- 
nostih za ceste dne 27. septembra 1979 imela številne pripombe, ki so bile v 
zakonu v glavnem tudi sprejete. 

Ugotavljamo, da je bilo v republiških organih, zlasti pa v Republiškem 
komiteju ža promet in zVeze, ki je neposredno oblikoval predlog, spoznano, da 
je tako pomemben zakon potrebno oblikovati z kar najbolj širokim sodelova- 
njem vseh zainteresiranih dejavnikov, zlasti pa občinskih skupščin. Zato se je 
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tudi pristopilo k oblikovanju novega zakona, ki dejansko celovito ureja pro- 
blematiko javnih cest in samoupravno organiziranost na tem področju. Hkrati 
pa ugotavljamo, da kljub temu niso bile upoštevane vse pripombe in vsa opo- 
zorila, ki so jih podale k predlogu posamezne delegacije. 

Predlagatelj je upošteval predvsem pripombe glede organiziranosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti, in še to dokaj enostransko. Premalo je upošteval 
pripombe o nujnosti prikaza celotne materialne bilance dosedanjega financi- 
ranja cest — po vrstah cest in po območjih, prav tako pa ni podal prikaza 
bodočega financiranja. Nobena samoupravna organiziranost ne more biti sama 
sebi namen, temveč je potrebno s samoupravno organiziranostjo doseči čimbolj 
skladne odnose med potrebami in možnostmi ob upoštevanju samoupravnega 
vpliva delovnih ljudi in občanov na oblikovanje teh odnosov. 

Nikakor ne bi smeli težiti k temu, da se za formalno brezhibnimi samo- 
upravnimi odnosi skriva težnja po zapiranju v občinske meje, zlasti v tistih 
območjih oziroma občinah, kjer razvita ekonomska osnova omogoča ugodno 
materialno bilanco sredstev za gospodarjenje s cestami. 

Izhajajoč iz teh ugotovitev, kakor tudi iz drugih razlogov menimo v občini 
Lenart, da je predlog za izdajo zakona nedorečen, premalo utemeljen, pred- 
vsem pri variantnih predlogih in pri opredeljevanju do njih, pri posameznih 
konkretnih predlogih zakonskih rešitev pa je tudi neustrezen. Predvsem ni 
pripravljena podrobnejša materialna bilanca, iz katere bi bilo možno ugotoviti, 
kakšno je sedanje stanje in kakšne so sedanje možnosti za gospodarjenje s ce- 
stami in ki bi bila tudi osnova za bodočo sistemsko ureditev na tem področju. 
Globalni prikaz sredstev Republiške skupnosti za ceste po virih in namenu 
uporabe skoraj v ničemer ne daje izhodišča za bodočo ureditev, saj so v celoti 
izključene lokalne in nekategorizirane ceste. Prav tako pa naj bi bila vloga 
Republiške skupnosti za ceste po predlogu za izdajo zakona bistveno drugačna 
od sedanje. To torej pomeni, da bi bilo potrebno podati strukturo sredstev po 
posameznih kategorijah cest in po območjih ter tudi pregled sredstev za lokalne 
ceste po območjih oziroma občinah. Prav tako daje predlagatelj tudi nekatere 
neustrezne podatke in izhodišča. Tako je v opisu sedanjega stanja navedeno, 
da občinam pripada za potrebe lokalnih in nekategoriziranih cest 15 %> dohod- 
kov od pristojbin za cestna motorna vozila, čeprav jim pripada 50% teh 
prihodkov. 

V točki 10 temeljnih rešitev zakona je aproksimativno opredeljeno, da naj 
bi se v bodoče za potrebe lokalnih in regionalnih cest zagotavljalo le 25 9/» 
nadomestila za uporabo cest, vsebovanega v ceni bencina, in 100 «/o dohodka od 
nadomestil za cestna motorna vozila. To je po naši presoji daleč manj kot 
sedaj in bi to pomenilo izrazito favoriziranje magistralnih cest ter zanemar- 
janje regionalnih in lokalnih cest, še zlasti, ker naj bi se po predlogu 12. točke 
del dosedanjih magistralnih cest spremenil v regionalne ceste. Prav tako se 
nam zdi povsem nerealno izhodišče, opredeljeno v točki 11, da bi se z občin- 
skimi samoupravnimi sporazumi oblikovali skladi solidarnosti le za vzdrževa- 
nje regionalnih cest. Že sedaj se po samem zakonu vsaj do neke mere solidar- 
nostno zagotavljajo sredstva za gospodarjenje z lokalnimi cestami in bi bil 
predlog predlagatelja v točki 11 korak nazaj pri vzdrževanju tistega dela 
cestnega omrežja, ki je, po našem mnenju, namenjen vsem delovnim ljudem in 
občanom, pa ga posamezne občine, spričo nerazvite materialne osnove in kljub 
izredno močnemu dodatnemu angažiranju, same ne morejo vzdrževati. 
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Predlagamo, da se v sistem solidarnosti vključijo tudi sredstva za finan- 
ciranje lokalnih cest, saj je na te vezan širok krog občanov, v strukturi cest 
pa te predstavljajo največji delež in jih manj razvite občine zaradi šibke 
osnove ne morejo same financirati. 

Ti predlogi so že bili prisotni v dosedanjih obravnavah zakona. Zato se 
sprašujemo, zakaj Republiški komite za promet in zveze ni sodeloval z vsemi 
občinami, kot je bilo dogovorjeno, ampak samo z nekaterimi. S tako prakso se 
skupina delegatov iz občine Lenart ne more strinjati. V dosedanjem obdobju 
je dala naša skupina delegatov predvsem pri oblikovanju tega zakona vrsto 
pobud in predlogov, vendar le-ti niso bili upoštevani. 

Skupina delegatov se ne more opredeliti glede točke 2 temeljnih rešitev 
zakona, v kateri je opredeljeno, da z javnimi cestami upravljajo organizacije 
združenega dela, prav tako pa se ne more opredeliti glede vprašanja amortiza- 
cije cest. O tem vprašanju mora biti zavzeto predhodno mnenje v ustreznih 
organih, kot je predlagala tudi Zakonodajno-pravna komisija. 

Skupina delegatov se tudi ni opredelila glede samoupravnih interesnih 
skupnosti (3. točka), ker meni, da mora predlagatelj predhodno podati pregled 
dosedanjega stanja in družbenoekonomsko utemeljitev za bodočo samoupravno 
organiziranost. 

Izhajajoč iz doslej podanih pripomb in predlogov skupina meni, da bi bilo 
potrebno pripraviti nov predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, predla- 
gatelj pa naj bi predhodno organiziral razpravo v vseh občinah, in sicer po 
skupinah občin, ki imajo približno enako problematiko glede materialne osnove 
za gospodarjenje s cestami. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Stanislav Lebar, delegat iz 
občine Lendava! 

Stanislav Lebar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina za delegiranje delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 5. 11. 1979 obravnavala predlog za izdajo zakona o javnih cestah. 
Skupina ima k posameznim vprašanjem naslednje predloge, stališča in mnenja. 

1. Skupina podpira varianto, da se ustanovijo občinske skupnosti za ceste 
kot temeljne skupnosti, ki se povezujejo v republiško skupnost. Za izvajanje 
določenega programa modernizacije regionalnih cest, ki so skupnega pomena, 
pa se lahko ustanovijo regionalne oziroma območne skupnosti, ki bi delovale 
samo v času izvajanja tega programa. 

2. Skupina podpira varianto, da koeficient pogojev vzdrževanja cest določi 
republiška skupnost za ceste z uporabniki in izvajalci. Solidarnostni sklad bi 
se moral ustanoviti na nivoju republike. 

3. Predlagatelj zakona bi moral pri izdelavi osnutka zakona pripraviti pre- 
gled sredstev po posameznih občinah, upoštevaje kriterije v 10. točki 4. poglavja 
predloga za izdajo zakona. Skupina meni, da predvideni viri financiranja iz 
10. točke niso v skladu z obveznostmi občinskih skupnosti za ceste. 

4. Skupina ima pripombo tudi v zvezi z opredelitvijo skladnejšega regio- 
nalnega razvoja, ki naj jo predlagatelj upošteva. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Anton 
Jurša, delegat iz občine Ljutomer! 
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Anton Jurša: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na podlagi razprave v zborih Skupščine občine Ljutomer o predlogu za 
izdajo zakona o javnih cestah je skupina delegatov za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 2. 11. 1979 oblikovala naslednje pripombe in predloge: 

1. Glede organiziranja samoupravnih interesnih skupnosti za ceste pod- 
piramo varianto, da se oblikujejo občinske skupnosti, republiška skupnost za 
ceste, fakultativno pa regionalna oziroma območna skupnost. Slednja naj bi se 
oblikovala v primerih, ko gre za določeno problematiko ali program oziroma 
za občasno združevanje. 

2. Vprašljive so ekonomske posledice tega zakona, glede na nove vire 
financiranja, ki naj bi jih zagotovilo gospodarstvo. Predlagamo, da se reši 
vprašanje globalne delitve sredstev iz naslova davkov od goriva. Federacija 
naj bi več teh sredstev odstopila republikam, republika pa občinam. 

3. V zakonu bi bilo potrebno opredeliti, da občine same odločajo o tem, 
kdo bo upravljalec cest. 

4. Vprašljiva je uvedba obračunavanja amortizacije za ceste. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janko 
Rebernik, delegat iz občine Sevnica! 

Janko Rebernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina ima pripombo k 4. poglavju, točka 3, in sicer, da naj bi se 
oblikovale skupnosti za ceste na treh nivojih, in sicer občinske, območne in 
republiška skupnost za ceste. Predlog utemeljujemo z naslednjim: S predlogom 
za izdajo zakona se regionalne ceste, ki so bile do sedaj v upravljanju Repu- 
bliške skupnosti za ceste, prenesejo v upravljanje občinskim skupnostim za 
ceste. Ker so te ceste regionalnega in celo medregionalnega pomena, je ne- 
mogoče, da bi vsaka občina zase skrbela za te ceste, še posebej če upoštevamo 
razvitost cestne infrastrukture v posameznih občinah. Nekatere občine bodo 
do konca tega planskega obdobja imele moderniziranih okoli 90%, nekatere 
pa komaj 50 Vo regionalnih cest. Zato bo potrebno tudi v bodoče zagotoviti 
širše povezovanje in solidarnost, ki naj bi omogočila skladen razvoj tudi na 
tem področju. Zato predlagamo oblikovanje skupnosti za ceste na treh ravneh. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Savo Vovk, 
delegat iz občine Kočevje! 

Savo Vovk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je na seji dne 30. oktobra 1979 posebej obravnavala predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah. 

Besedilo predloga za izdajo zakona o javnih cestah je precej nedorečeno, 
saj ponuja več možnih rešitev glede statusa cest, odprto ostaja vprašanje glede 
uvedbe amortizacije cest, nadalje ponuja več variant glede organiziranja samo- 
upravnih interesnih skupnosti za ceste, ipd. Zato se pridružujemo mnenju 
Zakonodajno-pravne komisije, da je potrebno, da se o vseh sistemskih vpra- 
šanjih najprej izrečeta Republiški svet za vprašanje družbene ureditve in Repu- 
bliški svet za vprašanje ekonomskega razvoja in gospodarske politike. 
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Za kvalificirano odločanje delegatov je, po mnenju naše skupine delegatov, 
potrebno izdelati dodatne tabelarične prikaze o finančnih sredstvih, potrebnih 
za lokalne in regionalne ceste ter za magistralne ceste po občinah, in sicer po 
veljavnih predpisih in po predlogih, vsebovanih v predlogu za izdajo zakona. 
Na podlagi takega prikaza bi bilo moč opredeliti tudi politiko modernizacije 
cest, in sicer ali hitreje modernizirati magistralne ceste ali pa regionalne in 
občinske ceste, pri čemer je treba upoštevati potrebe naše družbe v tem tre- 
nutku. 

Predlagatelj tudi ni točno opredelil vprašanja glede zagotavljanja sredstev 
za razširjeno reprodukcijo v cestnem gospodarstvu. V predlogu za izdajo zakona 
je namreč določeno, da se ustanovijo občinske skupnosti za ceste in republiška 
skupnost za ceste, občinske skupnosti za ceste pa bi se prostovoljno ali pa po 
zakonu združevale v regionalno skupnost. V 10. točki temeljnih rešitev zakona 
so določila o načelih za delitev sredstev, in sicer za potrebe lokalnih in regio- 
nalnih cest na eni strani in za magistralne ceste na drugi strani. 

Nadalje je v tej točki določeno, da bi bili posamezni viri sredstev za ceste 
ločeni glede na raven organiziranosti v občini ali v republiki. V osnutku zakona 
je sicer v 9. točki temeljnih rešitev zakona opredeljeno, da mora postati zdru- 
ževanje sredstev glavna in najpomembnejša oblika zagotavljanja sredstev za 
razširjeno reprodukcijo, to je za graditev cest v cestnem gospodarstvu, vendar 
te določbe med seboj niso usklađene. Zaradi tega smo upravičeno zaskrbljeni, 
kako bo v bodoče z modernizacijo regionalnih cest na področju občine Kočevje, 
saj že sedaj močno zaostajamo pri modernizaciji regionalnih cest. Tako je mo- 
dernizirano le okoli 10% regionalnih cest in močno zaostajamo glede na ostale 
občine v Socialistični republiki Sloveniji. 

V tabelaričnem prikazu predvidenih modernizacij regionalnih cest za leto 
1980, ki je priloga k osnutku sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana 
izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980, 
je predvidena modernizacija 35,9 % regionalnih cest v občini Kočevje. V prvot- 
nem planu modernizacije cest v občini Kočevje pa je bilo določeno, da bo mo- 
derniziranih 53,5% regionalnih cest. Republiški skupnosti za ceste smo že 
posredovali našo pobudo, da se spremeni plan moderniziranja cest tako, da se 
glasi: »Moderniziranih bo vsaj 80% regionalnih cest v območju vsake občine.« 

Glede na taka stališča k predlogu za izdajo zakona o javnih cestah in ob 
upoštevanju stanja moderniziranih cest v občini Kočevje ter glede na plan po- 
sodabljanja regionalnih cest ni moč pričakovati, da bi v občini Kočevje lahko 
v doglednem času posodobili regionalne ceste. 

Mnenja smo, da mora predlagatelj upoštevati majhen procent modernizi- 
ranih cest v občini Kočevje ter predvideti take rešitve glede financiranja mo- 
dernizacije cest, da bo za občine, takih občin, ki imajo moderniziranih manj kot 
50 %> regionalnih cest, je namreč več, določen poseben način financiranja, in 
sicer vse dotlej, dokler ne bodo dosegle 50% modernizacije cest. To še posebej 
zato, ker je povprečje moderniziranih cest v republiki Sloveniji že danes 72,6%. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Milan Prime, 
delegat iz občine Ilirska Bistrica! 

Milan Prime: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V delegaciji smo ob obravnavi predloga za izdajo zakona o javnih cestah ugo- 
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tovili nekatere dileme in nejasnosti, posebej glede solidarnosti. O tem vprašanju 
so govorili že trije predhodniki. Želimo konkretnejše odgovore, saj imamo 
občutek, da smo do sedaj skupaj zbirali sredstva in delali, poslej pa bo vsak 
delal zase na osnovi svojih materialnih možnosti. Doslej je za regionalne ceste 
skrbela Republiška skupnost za ceste, po novem predlogu pa naj bi za te ceste 
skrbele občinske skupnosti. V naši občini je regionalnih cest približno 100 
kilometrov. Približno 50 % jih je moderniziranih, v obalnih občinah je 80 Vo 
moderniziranih regionalnih cest, republiško povprečje pa je 72,6%. To pomeni, 
da v startu še zdaleč nismo enakopravni. Res je, da bomo po predlogu za izdajo 
zakona dobili nekaj več sredstev iz bencinskega dinarja, vendar še zdaleč 
premalo, da bi pokrili potrebe po modernizaciji in vzdrževanju regionalnih cest. 

Predlog za izdajo zakona sicer govori tudi o določeni solidarnosti, vendar 
vemo, da se to vprašanje vse bolj zaostruje. Zato menimo, da je v predlogu za 
izdajo zakona potrebno konkretno opredeliti solidarnost, sicer bo ta razkorak 
še večji. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Sergije Keser 
iz Idrije. 

Sergije Keser: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela in za Zbor občin iz Idrije sta na seji 
skupaj s predstavniki cestne skupnosti, z delegati občine Idrija v Republiški 
skupnosti za ceste in s predstavniki Izvršnega sveta obravnavali predlog za 
izdaja zakona o javnih cestah. Ugotovljeno je bilo, da s sistemskimi re- 
šitvami na tem področju predolgo odlašamo in da si je zato potrebno prizade- 
vati, da bi čimprej sprejeli ta zakon. Ob obravnavi določenih načel, ki so raz- 
vidna iz predloga za izdajo zakona, smo posebno pozornost posvetili trem pro- 
blemom, ki so bistveni za reševanje problematike cestne izgradnje oziroma 
vzdrževanja cest. To so samoupravna organiziranost, financiranje in racionalno 
trošenje sredstev za gradnjo in vzdrževanje cest ter upravljanje s cestami, ki 
je v predlogu za izdajo zakona še povsem nedorečeno. 

Glede na to, da delimo ceste na magistralne, regionalne in lokalne, menimo, 
da mora tudi samoupravna organiziranost slediti temu principu. Zato se zavze- 
mamo, da se ustanovijo občinske, regionalne in republiška skupnost za ceste. Le 
na ta način bo omogočeno učinkovito dogovarjanje, sporazumevanje in plani- 
ranje na področju cestnega gospodarstva. Predvsem opozarjamo na vlogo ozi- 
roma pomen regionalne skupnosti, kjer bo še naprej nujno potrebno usklajevati 
potrebe in interese pri razvoju cestnega omrežja. 

Ob obravnavi predvidenih virov financiranja izgradnje in rekonstrukcije 
cestnega omrežja smo ugotovili, da bo potrebno na vsak način za ta pomemben 
del infrastrukture zagotoviti več sredstev, in to s sistemsko dogovorjenimi re- 
šitvami, kot smo to že storili za nekatera druga področja. Rešitve, ki jih predvi- 
deva predlog za izdajo zakona v 10. točki, namreč pomenijo za občino Idrija 
absolutno in relativno za pol manj sredstev za lokalne ceste v primerjavi s te- 
kočim srednjeročnim obdobjem 1976—1980. Ocenjujemo, da bi morali zagotoviti 
tudi za vnaprej vsaj tak tempo vlaganj v regionalne in lokalne ceste, kot smo 
ga imeli doslej, saj bi vsako nazadovanje lahko povzročilo tudi politične pro- 
bleme v določenih okoljih. 

Naše stališče je, da v primeru, ko bi cestno podjetje prevzelo ceste kot 
svoje osnovno sredstvo, ne bi storili koraka naprej. Zato bi v zakonu morali 
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uveljaviti varianto, in sicer, da bi s cestami upravljali delovni ljudje in občani, 
organizirani v samoupravnih interesnih skupnostih za ceste. 

Glede na dosedanjo prakso bi bilo tudi potrebno za vse večje posege v ceste 
zagotoviti najcenejšega izvajalca del, saj se je prevečkrat dogajalo, da smo 
neracionalno trosili že tako skromna razpoložljiva sredstva. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Vinko Gobec, 
predsednik Izvršnega odbora Republiške skupnosti za ceste! 

Vinko Gobec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da se v imenu Republiške skupnosti za ceste in v imenu iniciativnega 
odbora za ustanovitev skupnosti za ceste v Socialistični republiki Sloveniji 
vključim v razpravo o tako pomembnem aktu. Na začetku želim poudariti po- 
sebno zadovoljstvo, da zbori Skupščine danes obravnavajo predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah, še posebej zato, ker po dveh letih in pol vendarle 
obravnavamo ta zakon, ki bo omogočil, da bodo uporabniki in izvajalci rešili 
nekatera odprta vprašanja. 

Interes za ceste je velik, saj že štiri leta pripravljamo zakonske rešitve. 
Opozoril bi, da doslej še nobene ustave niti ustavnih amandmajev nismo tako 
dolgo obravnavali in pri tem tako počasi usklajevali različne interese, ki 
nedvomno obstajajo. Toda prepričan sem, da smo te različne interese sposobni 
uskladiti po samoupravni poti in se opredeliti za tiste rešitve, ki so najbolj 
smotrne za Slovenijo. Glede samoupravne organiziranosti je danes razpravljalo 
osem delegatov, ki so imeli različna izhodišča. Zato bodo potrebni veliki napori, 
da ta stališča vendarle uskladimo. 

Ne bi želel posebej razpravljati o tem, zakaj ponovno obravnavamo predlog 
za izdajo zakona. Poudaril bi le, da ima to pozitivno in tudi negativno stran. 
Negativno zato, ker kasnimo in izgubljamo čas, pozitivno pa zato, ker se kaže 
velik interes vseh zainteresiranih uporabnikov in izvajalcev in ker bo s pravilno 
opredelitvijo osnovnih izhodišč omogočen hitrejši postopek pri naslednjih fazah 
priprave tega zakona. 

Prav je sicer, da to problematiko tako celovito in na široko obravnavamo 
in opredeljujemo, vendar bi opozoril, da nam mora biti jasno, da bomo težko 
vsa vprašanja rešili z zakonom. Opozoril bi, da smo od leta 1975 sprejeli zakone 
o samoupravnih interesnih skupnostih na področju družbenih dejavnosti. Vse 
te zakone pa ste v zborih Skupščine že dopolnjevali ali spremenili. Na področju 
cest pa želimo uveljaviti vse interese idealno, kar je izredno težko. Zato menim, 
da se moramo vendarle opredeliti za nekatera temeljna izhodišča. Mislim, da je 
predlog, ki sta ga dala tovarišica predsednica in predlagatelj, da bi danes le 
razpravljali o predlogu za izdajo zakona, sklepanje pa bi odložili za mesec 
januar. Vendar pa moramo čimprej uskladiti različna stališča o temeljnih 
vprašanjih. 

Mislim, da je treba posebej povedati, zakaj ne moremo pričakovati v za- 
konu idealnih rešitev. Na tem področju je namreč še vedno močno prisotna 
država s svojim vplivom in s svojimi posegi, kar onemogoča učinkovitejše 
samoupravno organiziranje, saj se o materialni osnovi na tem področju odloča 
izven samoupravne organiziranosti. Zato samoupravna organiziranost ne more 
biti taka, kot jo vsi želimo. Tudi ni realno, da bomo zaradi sprejetega zakona 
imeli več denarja za cestno gospodarstvo, saj je to odvisno od planov. S tem 
v zvezi bi posredoval le nekatere podatke, in sicer, da bi za izgradnjo in vzdrže- 



332 Zbor občin 

vanje cest v Sloveniji — regionalnih, magistralnih in avtocest, potrebovali 
najmanj 46 milijard dinarjev, po sedanjih usklajevanjih ter upoštevaje cene 
iz leta 1978 pa bo zagotovljenih le 22 milijard. 

Mislim, da bo predlog za izdajo zakona zagotovil hitrejše razreševanje 
nekaterih problemov na tem področju. 

Iniciativni odbor, ki se je sestal, ni obravnaval podrobnosti, čeprav so 
prisotne nekatere nejasnosti. Na nekatere so opozorili tudi delegati, nekatere 
formulacije pa so tudi pomanjkljive, vendar to ni bistveno. Iniciativni odbor 
za ustanovitev skupnosti za ceste pa je kljub temu podprl predlog za izdajo 
zakona. Ocenil je, da je dobro, da so predložene rešitve v variantah. Slabost 
predloga za izdajo zakona pa je v tem, da Izvršni svet do posameznih rešitev 
ni zavzel jasnejših stališč. Pustil je pet ali šest variant in se ni bolj čvrsto in 
argumentirano opredelil za najustreznejšo. V točki 3 je sicer opredeljeno, da je 
varianta primerna, saj ni potrebe po obveznem organiziranju samoupravne 
interesne skupnosti na nekem področju. Imamo možnost, da se samoupravno 
dogovorimo in ustanovimo skupnost glede na interes — lahko je to regija, del 
regije, dve občini, tri, deset ali več. V samoupravnem sistemu imamo te mož- 
nosti. Zato menim, da z zakonom ni potrebno opredeliti obveznega ustanav- 
ljanja območnih skupnosti, temveč naj bo njihovo ustanavljanje le fakultativno. 

Iniciativni odbor je podprl zlasti naslednja izhodišča: 
1. Zakon je racionalnejši, ker so v njem celovito urejene zadeve s tega 

področja, torej v enem zakonu. Mišim, da je to dobro, saj zakon opredeljuje 
družbenoekonomske odnose na tem področju in tudi tehnična vprašanja, čeprav 
je zaradi tega več različnih stališč. 

2. V besedilu je premalo jasno opredeljen pojem družbeni interes. To vpra- 
šanje je potrebno v osnutku določneje opredeliti, kajti ugotovitev, da je dejav- 
nost Samoupravnih interesnih skupnosti za ceste posebnega družbenega intere- 
sa, ni dovolj. Treba je opredeliti, da je posebnega družbenega interesa vzdrže- 
vanje, skupaj z zimsko službo, planiranje, zagotovitev varnosti prometa, ipd. 

3. Glede samoupravne organiziranosti uporabnikov in izvajalcev podpira- 
mo varianto, da se na nivoju občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti 
ustanovi občinska skupnost, da se ustanovi republiška skupnost za ceste in da 
je dopuščena možnost za učinkovitejše in racionalnejše povezovanje in usklaje- 
vanje interesov ter združevanje sredstev, upoštevaje sprejete plane in potrebe 
v posameznih sredinah oziroma območjih. S tem bomo odpravili zaprtost in 
presegli lokalne interese. To povezovanje pa naj bo le fakultativno. Menim, 
da glede tega vprašanja ni prevelikih razhajanj v sedanjih razpravah. Različna 
stališča so sicer prisotna, vendar se tudi delovna telesa zborov zavzemajo za 
takšno rešitev. Zato mislim, da bi bilo treba podpreti to varianto. Skupnosti za 
ceste v občinah pa naj se ukvarjajo le s cestami in ne tudi s kakšnimi drugimi 
dejavnostmi, npr. komunalnimi. Mislim, da je potrebno, da se to posebej 
poudari. 

4. Glede financiranja bi povedal, da ne smemo ločeno obravnavati seda- 
njega sistema financiranja in bodoče oziroma predvidene pristojnosti občinskih 
skupnosti za ceste. Ta vprašanja moramo povezati, saj se bo tudi sistem finan- 
ciranja na tem področju spremenil. To pomeni, da bodo občinske skupnosti 
skrbele za določene ceste in da bodo za te namene imele tudi potrebna sredstva, 
saj bi sicer bilo nelogično in tudi nemogoče izvajati predvidene naloge. 

5. Glede statusnih vprašanj so premalo jasno opredeljene naloge, dolžnosti 
in pravice cestnih gospodarskih organizacij, zlasti cestnih podjetij. Ni dovolj 
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opredeliti, da so delavci dolžni le izvajati določene naloge, temveč je treba 
opredeliti naloge, dolžnosti in pravice teh delavcev. 

V zvezi z upravljanjem s cestami — skupnosti ali cestna podjetja — je 
iniciativni odbor menil, da ni nujno povezati upravljalca cest z uvedbo amor- 
tizacije. Mislim, da je Zakonodajno-pravna komisija dala neko možno rešitev. 
Ne glede na to, kdo upravlja s cestami, ali občinska skupnost ali republiška ali 
pa cestna podjetja, ni treba tega vprašanja povezovati z uvedbo amortizacije. 

Izhodišče naj bo, kdo upravlja s cestami, ne pa, ali je amortizacija uvedena 
ali ni. Mislim, da vprašanje amortizacije lahko postopno razrešujemo tudi v 
praksi, pri čemer je treba proučiti kriterije za uvajanje amortizacije — kdo jo 
bo pobiral, njen namen, ipd. V cestnem gospodarstvu verjetno amortizacija ni 
sprejemljiva. Po sedanjih predpisih se amortizacija namenja za vlaganja v 
razširjeno reprodukcijo. Če bi jo uvedli na tem področju, bi jo potemtakem 
namenjali za vzdrževanje cest. To vprašanje pa je potrebno urediti na ravni 
federacije, kajti amortizacija ni v pristojnosti republike, saj opredeljuje njeno 
funkcijo zvezni zakon. Številni razpravljalci so menili, da naj upravljajo 
s cestami skupnosti. Ta vprašanja je vsekakor treba temeljito prediskutirati. 

S tem v zvezi menim, da je treba opredeliti, da je možno upravljanje s 
cestami tudi brez obračunavanja amortizacije, pri čemer je treba jasneje do- 
ločiti, kaj je upravljanje. Nekateri namreč pojmujejo upravljanje ožje, in si- 
cer menijo, da gre le za upravne pristojnosti. Zato je termin upravljanje po- 
trebno jasneje definirati, saj je upravljanje širši pojem, ki zajema ne samo 
izdajanje raznih upravnih dovoljenj, ampak je upravljanje tudi skrb za celot- 
no področje. 

Glede financiranja niso ponujene nove rešitve v primerjavi s prejšnjim 
besedilom, nove so le nekatere kvantifikacije. Predlagatelj najbrž tudi ni mo- 
gel urediti tega vprašanja drugače, glede na to, da je na tem področju država 
še vedno močno prisotna. Mislim pa, da je potrebno podpreti zahteve vseh de- 
lovnih teles in vseh razpravljalcev, da je potrebno na tem področju narediti 
korak naprej. S tem v zvezi bi bilo potrebno v osnutku zakona jasneje opre- 
deliti prerazporejanje prometnega davka od pogonskih goriv v korist cest. Za- 
vzemamo se za to, da morajo v zakonu biti določeni viri sredstev. Če pa do- 
ločimo tudi razporeditev teh virov, potem menimo, da jih je treba razporediti 
glede na pristojnosti oziroma na samoupravno organiziranost, ne pa po funkciji 
združevanja oziroma po posameznih namenih — gradnja, razširjena reproduk- 
cija, rekonstrukcija, ipd. Torej menim, da je treba vire določiti in razporediti 
glede na samoupravno organiziranost, kajti posamezne samoupravne skupnosti 
skrbijo za določene ceste v določenem območju. Bolj je potrebno poudariti so- 
lidarnost, saj so na tem področju težave. Pri reševanju teh vprašanj je po- 
trebno upoštevati izkušnje v skupnostih s področja družbenih dejavnosti, kjer 
imamo solidarnost na področju zdravstva, šolstva, ipd. 

V zvezi s kategorizacijo cest menim, da je dobro opredeljeno, da ceste niso 
administrativno kategorizirane kot do sedaj, ampak da kategorizacijo določa- 
mo glede na razvojno in gospodarsko funkcijo cest. Tako se kategorizacija lah- 
ko spreminja glede na pomen posamezne ceste in lahko cesta, ki jo danes opre- 
delimo kot lokalno, postane tudi druge kategorije, če to zahtevata razvoj in 
interes uporabnikov in izvajalcev. Zato je pravilno, da so v zakonu določeni 
samo elementi in kriteriji za kategorizacijo cest. To pomeni, da naj bo kate- 
gorizacija cest v funkciji gospodarskega razvoja. 
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Ob zaključku dovolite, da poudarim, da je treba ne glede na predlog pred- 
lagatelja o preložitvi sklepanja o predlogu za izdajo zakona pospešiti obrav- 
navo in čimprej pripraviti osnutek zakona. S tem bo že v letu 1980 omogočeno 
samoupravno organiziranje, kar je pomembno predvsem z vidika sprejemanja 
novih srednjeročnih planov za obdobje 1981—1985. Republiška skupnost za 
ceste je bila namreč kritizirana, ker je sprejela plan 1976—1980, čeprav še niso 
bile ustanovljene območne skupnosti. Plan je bil sicer sprejet po obširnih raz- 
pravah v ozdih in v krajevnih skupnostih, vendarle je bil sprejet le v Republiški 
skupnosti. Ce bd se takrat odločili, da plana ne bi sprejeli, bi bile še večje teža- 
ve, kot so sedaj. Naloge, ki so bile opredeljene v tem planu, pa bi lahko prenesli 
na območne skupnosti, če bi jih organizirali. Menim, da je zato potrebno sa- 
moupravno organiziranost izpeljati še pred pripravo novih srednjeročnih pla- 
nov cestnega gospodarstva. Zato je treba na tem področju pospešeno delati in 
s tem zagotoviti, da bodo imeli uporabniki in izvajalci odločujočo vlogo in vpliv 
v teh dejavnostih in ne država, kar bo zagotovilo pospešeno razreševanje pro- 
blemov na tem področju, hitrejši razvoj cestnega gospodarstva, ki je pomemben 
razvojni element družbenoekonomskega in kulturnega razvoja v vsaki sredini, 
ter zagotovila večjo varnost v prometu. Prepričan sem, da smo sposobni z aktiv- 
nostjo vseh delegatov, samoupravnih struktur in družbenopolitičnih organiza- 
cij razrešiti in uskladiti različne interese in da bo predlagatelj pri pripravi 
osnutka upošteval sugestije in stališča, ki so bila izražena v današnji razpravi. 
Osnutek zakona je treba čimprej sprejeti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav ni več. Želi 
še kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš Janko Pučnik, delegat iz občine 
Lj ubl j ana-Bežigr ad! 

Janko Pučnik: Skupina delegatov za delegiranje delegatov za Zbor 
občin je skupaj s skupino za Zbor združenega dela na seji dne 5. 11. 1979 spre- 
jela naslednjo pripombo k predlogu za izdajo zakona o javnih cestah: 

Delegati so posebej pozorno obravnavali vprašanje zagotavljanja sredstev 
za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev cest. Glede na potrebe mesta Ljub- 
ljana, se je v ljubljanskih občinah pokazala potreba še za novim devetim virom 
sredstev za financiranje cest. Po našem predlogu naj bi se sredstva izločala 
tudi od davka za osebne dohodke, ki ga predpisujejo občinske skupščine kot 
svoj del dohodka, in sicer v višini 15%. Delegati se zavedamo, da s tem ne 
spoštujemo začrtane davčne politike, vendar predlagamo, da bi bilo potrebno 
proučiti možnost za tak način zagotavljanja dodatnih sredstev. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da glede na stališča delovnih teles 
Skupščine in Zbora ter glede na današnjo razpravo in predlog predlagatelja 
sprejme naslednji sklep: 

1. Sklepanje o predlogu za izdajo zakona o javnih cestah ,se odloži. 
2. Izvršni svet, naj upoštevaje stališča delovnih teles Skupščine in zborov, 

mnenja družbenih svetov in razprave na seji zbora, opredelili temeljne rešitve 
glede odprtih vprašanj, navedenih v variantnih predlogih predloga za izdajo 
zakona, iz katerih bo jasno razviden koncept Izvršnega sveta za učinkovito 
ureditev te pomembne družbene problematike, in v delovni fazi naj organi- 
zirano konzultira tudi slovenske občine. 



26. seja 335 

3. Zbor bo dokončno odločal o predlogu za izdajo zakona potem, ko bo 
Izvršni svet izpolnil obveznosti iz 2. točke sklepa. Izvršni svet naj te rešitve 
predloži Zboru najkasneje do konca januarja 1980. 

Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prosim, da se vrnemo k 3. točki dnevnega reda. Besedo ima to- 
variš Janez Zaplotnik, delegat iz Skupščine mesta Ljubljana! 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ne želim razpravljati ker sem ugotovil, da je že veliko razpravljalcev 
razpravljalo o vprašanjih, na katera sem želel opozoriti tudi jaz. Naša dele- 
gacija tudi ni oblikovala amandmajev. Razpravljal pa bom k predlogu za iz- 
dajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima poročevalec med- 
zborovske skupine delegatov tovariš Tomaž Vuga! 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina delegatov, ki je bila imenovana na podlagi 47. člena po- 
slovnika našega zbora, je proučila razpravo na obeh zborih k predlogu stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 
ter predložene amandmaje. 

Na osnovi tega skupina predlaga zboru, da sprejme naslednji amandma k 
amandmaju Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja in Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, in sicer, da se 
na 8. strani, desni stolpec, 5. alinea v 1. točki sklepov za besedilom amandmaja 
odborov doda še naslednje besedilo: »in drugo problematiko gradnje v teh 
predelih«. Tako se celotno besedilo amandmaja glasi: V 5. alinei 1. točke naj se 
doda besedilo: »ter prouči vprašanja zagotavljanja sredstev za graditev in ob- 
novo kmečkih stanovanj, posebej v hribovitem in gorskem svetu ter v obmej- 
nih območjih in drugo problematiko gradnje v teh predelih.« Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora 

za urbanizem, stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki so razvidni iz njunega poročila z 
dne 25. 10. 1979. Slišali ste, da je predstavnik odborov umaknil amandmaje od- 
borov k 1. odstavku, levi stolpec, na strani 5 in k 8. točki priporočil, desni stol- 
pec na strani 10. 

Tako moramo glasovati o naslednjih amandmajih teh dveh odborov: k 3. 
odstavku, levi stolpec, na strani 4; k 4. odstavku, levi stolpec, na strani 4; k 
2. odstavku, desni stolpec, na strani 4; k 4. odstavku, desni stolpec, na strani 
4; k 4. odstavku, desni stolpec, na strani 6; k 4. odstavku, levi stolpec, na strani 
7; k 1. odstavku, desni stolpec, na strani 7; k 1. točki sklepov desni stolpec, 
na strani 8; k prvi alinei 1. točke sklepov, desni stolpec, na strani 8; k peti 
alinei 1. točke sklepov, desni stolpec, na strani 8 z dopolnitvijo, ki jo je pred- 
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lagal tovariš Vuga; k drugi alinei 5. točke priporočil, levi stolpec, na strani 10 
in k četrti alinei 8. točke priporočil, desni stolpec, na strani 10. 

Z navedenimi amandmaji odborov soglašata Zakonodajno-pravna komisija 
in predlagatelj. 

Ker so amandmaji vsebinsko povezani, nekateri pa bistveno ne posegajo 
v predlog stališč, sklepov in priporočil, predlagam, da o teh amandmajih gla- 
sujemo skupaj. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) Ker vidim, da nihče, prosim, da 
o amandmajih odborov glasujete. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! 
(60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odborov soglasno sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki 

so razvidni iz njenega poročila z dne 25. 10. 1979. Gre za naslednje amandmaje: 
k 7. odstavku 1. točke stališč, desni stolpec na strani 2; k 11. odstavku 1. točke, 
levi stolpec, na strani 3; k 15. odstavku 1. točke stališč, desni stolpec, na strani 
3; k 7. odstavku 5. točke stališč, desni stolpec, na strani 6; k prvi alinei 4. točke 
priporočil, levi stolpec, na strani 10 in k drugi alinei 4. točke priporočil, levi 
stolpec, na strani 10. 

Z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije soglašata odbora in predla- 
gatelj. 

Ker je večina amandmajev redakcijskega značaja, ostali pa bistveno ne 
posegajo v vsebino predloga stališč, sklepov in priporočil, predlagam, da o vseh 
amandmajih Komisije glasujemo skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? 
(Ne.) 

Ker vidim, da nihče, prosim, da o amandmajih Komisije glasujete. Kdor 
je za amandmaje Komisije, naj glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta, ki so razvidni iz 
njegovega dopisa z dne 6. 11. 1979, ki ste ga sprejeli danes na klop. 

Gre za naslednje amandmaje: k 3. odstavku, levi stolpec, na strani 3; 
k 3. odstavku, levi stolpec, na strani 4; k zadnjemu stavku 5. odstavka, levi 
stolpec, na strani 5; k drugemu stavku 1. odstavka, levi stolpec, na strani 5; 
k prvemu stavku 1. odstavka, desni stolpec, na strani 5 in k 8. točki priporočil, 
desni stolpec, na strani 10. 

Z amandmaji Izvršnega sveta Zakonodajno-pravna komisija soglaša. Tudi 
za te amandmaje predlagam, da zbor o njih glasuje skupaj, ker so vsebinsko 
povezani in so posledica razprav v Zvezi Socialistične mladine Slovenije in 
v Predsedstvu Republiške konference SZDL. Ali kdo temu predlogu naspro- 
tuje? (Ne.) 

Ker vidim, da nihče, prosim, da o amandmajih Izvršnega sveta glasujete. 
Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
Tako moramo glasovati še o predlogu stališč, sklepov in priporočil v celoti. 

Kdor je za predlog stališč, sklepov in priporočil, naj prosim glasuje! (60 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč, sklepov in pri- 
poročil. 
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Ugotavljam tudi, da je predlog stališč, sklepov in priporočil sprejet v skla- 
du s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora 
posebej obvestila. 

Predlagam, da se vrnemo na 4. točko dnevnega reda, to je na 
predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Mavra Jerkiča, 
namestnika republiške sekretarke za urbanizem. Želi tovariš Jerkič besedo? 
(Da.) Prosim! 

Maver Jerkič: Tovariišca predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zadeve s stanovanjskega področja so sedaj urejene v 10 zakonih, ki so na- 
stajali v obdobju od leta 1972 do leta 1978, ko je bil sprejet, dopolnjen in spre- 
menjen zakon o samoupravnih stanovanjskih skupnostih. Delno obravnavajo 
stanovanjsko gospodarstvo še nekateri zakoni s komunalnega, zemljiškega in 
urbanističnega področja in nekateri drugi zakoni. Da bi se družbenoekonomski 
odnosi na stanovanjskem področju obravnavali celovito, predlagamo strnitev 
sedanje razdrobljene stanovanjske zakonodaje v enoten in kompleksen zakon 
o stanovanjskem gospodarstvu. Izven tako oblikovanega zakona bi ostala kot 
samostojna zakona še zakon o stanovanjskih razmerjih in zakon o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih, kot specifična zakona, ki ne obravnavata samo 
stanovanjske problematike, temveč tudi zadeve in odnose na področju zasebne 
lastnine in gospodarjenja s poslovnimi prostori in poslovnimi stavbami izven 
družbenega stanovanjskega in poslovnega sklada. 

Osnovna načela in poglavitne rešitve za predlagani zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu izhajajo iz pravkar sprejetih stališč, sklepov in priporočil Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. Zakon bo, izhajajoč iz 
teh opredelitev, urejal samoupravno organiziranost stanovanjskega gospodar- 
stva, elemente in postopke planiranja na tem področju, družbenoekonomske 
odnose na področju enostavne in razširjene reprodukcije ter družbenoekonom- 
ske odnose pri združevanju občanov v stanovanjske zadruge. V zakonu so 
nakazana osnovna načela in poglavitne rešitve bodoče ureditve na tem področju. 
V predlogu za izdajo zakona je Izvršni svet tudi nakazal nekatera odprta 
vprašanja, ki so obdelana v obliki variant. Med drugim naj navedem zlasti 
vprašanje, ali naj se stanovanjsko gospodarstvo obravnava v celoti, to se pravi 
tudi izvajalski del, kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Ostalo je tudi 
nedorečeno vprašanje investitorstva pri izvajanju družbeno usmerjene stano- 
vanjske graditve. Dokončno še ni opredeljeno vprašanje združevanja sredstev 
za reševanje stanovanjskih vprašanj invalidov in upokojencev, pri čemer je 
dilema, ali obdržati sedanji sistem za reševanje teh problemov ali pa te pro- 
bleme neposredno razreševati v temeljnih organizacijah združenega dela in 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih. Za gradnjo stanovanj bo potrebno 
natančno opredeliti vire sredstev, med drugim tudi za vzajemno reševanje 
stanovanjskih vprašanj temeljnih organizacij združenega dela, ki same začasno 
ne morejo zagotavljati dovolj lastnih sredstev za financiranje planiranega šte- 
vila stanovanj. Uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov tudi na področju 
gospodarjenja s stanovanjskimi hišami pogojuje novo vlogo, naloge'in pristoj- 
nosti zborov stanovalcev in hišnih svetov. Na ta in druga vprašanja je opozorila 
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že dosedanja razprava k predlogu za izdajo zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu. Izvršni svet bo pri pripravi osnutka zakona upošteval današnjo raz- 
pravo k predlogu stališč, sklepov in priporočil ter usmeritve in pripombe od- 
borov zborov Skupščine ter Zakonodajno-pravne komisije. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona je bil 
objavljen v prilogi 8 Poročevalca. 

Obravnavali so ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko komunalna vprašanja 
in varstvo okolja in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki sta 
zboru predložila skupno pismeno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, 
ki je prav tako zboru predložila pismeno poročilo. Želijo poročevalci odborov 
in Komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč' Družbenopolitičnega zbora, ki predloženi 
akt obravnava v smislu 72. člena poslovnika Skupščine tako, da daje pristoj- 
nima zboroma o njem svoja stališča. Glede na to, da je Družbenopolitični zbor 
dopolnil 4. točko svojih stališč, bom to točko prebrala. Ta točka se v celoti 
glasi: »V -naslednjih fazah razprave o zakonu o stanovanjskem gospodarstvu bo 
treba, upoštevajoč dohodkovni položaj organizacij združenega dela, oceniti učin- 
ke predlaganega združevanja sredstev za stanovanjsko gospodarstvo ter temu 
ustrezno tudi postopno uveljaviti usmeritve za uresničevanje programa solidar- 
nosti. Takšna ocena bi morala vsaj približno pokazati pričakovani vpliv na 
obseg stanovanjske graditve, še posebej za obdobje uveljavljanja novega siste- 
ma stanovanjskega gospodarstva«. Torej je bilo dodano besedilo: »ter temu 
ustrezno postopno tudi uveljaviti usmeritve za uresničevanje programa soli- 
darnosti«. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
riš Janez Zaplotnik, delegat mesta Ljubljana! 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Že prej sem omenil, da smo imeli pripombe k predlogu stališč, ki so bile 
oblikovane v Ljubljani, in sicer v družbenopolitičnih skupnostih in družbeno- 
političnih organizacijah, vendar ne v obliki amandmajev. Zato nisem raz- 
pravljal k predlogu stališč. 

V 7. točki predloga za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu je po- 
trebno opredeliti samoupravno organiziranost tako, kot jo predlagajo Ljubljana 
in družbenopolitične organizacije, in sicer, da je kot prvo poleg samoupravne 
organiziranosti potrebno opredeliti tudi hišno skupnost v hišah. Drugi nivo 
organiziranosti naj bi bila enota stanovanjske skupnosti v soseski ali v krajevni 
skupnosti, pri čemer bi v eni soseski lahko imeli tudi dve enoti stanovanjske 
skupnosti. Tretji nivo samoupravne organiziranosti naj bi bila občinska stano- 
vanjska skupnost, četrti pa mestna stanovanjska skupnost. Predlogi izhajajo iz 
široke aktivnosti, ki je bila opravljena na tem področju v Ljubljani, in iz akcij- 
skega programa za uresničevanje samoupravnih in družbenoekonomskih od- 
nosov na področju stanovanjskega gospodarstva v Ljubljani, ki so ga pripravile 
Skupščina mesta Ljubljana, Samoupravna stanovanjska skupnost ter Skupnost 
socialnega varstva mesta Ljubljana. Gradivo je bilo pripravljeno oktobra 1979. 

Ta vprašanja obravnava tudi gradivo, ki je bilo sprejeto v Mestni konfe- 
renci Zveze komunistov Ljubljana dne 25. 6. 1979. 

V 19. točki, ki opredeljuje samoupravne sporazume o temeljih plana, način 
družbene pomoči, ipd., je potrebno opredeliti rok za vračanje lastne udeležbe, 
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ki jo dajejo pričakovale! družbenih stanovanj. Ta rok ne bi smel biti daljši od 
desetih let. V isti točki je potrebno tudi opredeliti, da minimalna lastna udeležba 
tistih, ki kupujejo stanovanja v etažni lastnini, ne bi smela biti manjša od 20 °/o 
vrednosti stanovanja. 

V 20. točki, ki določa vire sredstev, je potrebno opredeliti tudi vire za 
financiranje komunalne infrastrukture pri stanovanjski izgradnji. Ta vprašanja 
bi morali uskladiti z zakonom, ki ureja promet s stavbnimi zemljišči, in z za- 
konom, ki ureja upravljanje in razpolaganje s stavbnimi zemljišči. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Janez Zibelnik, delegat 
iz občine Domžale ima besedo! 

Janez Zibelnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Stališča in pripombe bi moral podati k 3. točki dnevnega reda, ker pa 
stališč nisem imel pripravljenih v obliki amandmajev, v skladu s poslovnikom, 
mi dovolite, da jih podam pri tej točki dnevnega reda. Menimo namreč, da naša 
stališča niso v nasprotju s stališči, sklepi in priporočili, ki smo jih sprejeli pri 
prejšnji točki, in da jih bo tako mogoče upoštevati pri izdelavi osnutka zakona. 

Ocenjujemo, da je potrebno povečati vpliv delavcev in delovnih ljudi na 
odločanje v samoupravni stanovanjski skupnosti tako, da bo ta skupnost po- 
stala resnično mesto usklajevanja interesov in zadovoljevanja stanovanjskih 
potreb. Resničen vpliv delavcev je treba zagotoviti tudi v vseh drugih sredinah, 
kjerkoli se odloča o sredstvih za stanovanjsko graditev; tu posebej opozarjamo 
na vlogo planiranja stanovanjskih potreb za naslednje srednjeročno obdobje. 

Podpiramo predlog, da naj se podstanovanjska razmerja uredijo v okviru 
občin z ustreznimi odloki. Predlagamo, da se formulacija v predlogu stališč, 
sklepov in priporočil glede primernosti oziroma neprimernosti podstanovanjskega 
prostora dopolni tako, da bo le-ta zajemala tudi bistveni problem podstano- 
vanjskih razmerij, to je višino najemnine. Na vsak način je namreč potrebno 
preprečiti izkoriščanje podstanovalcev. Predlagamo, da se predlog stališč, skle- 
pov in priporočil dopolni tako, da bi sicer ohranili določilo o pravici občana 
do enega družbenega stanovanja, vendar s pogojem, da občan ni lastnik dru- 
gega stanovanja. 

Ugotavljamo tudi, da stališča ne zajemajo problematike v zvezi s kadrov- 
skimi stanovanji. Prav bi bilo, da poudarimo obvezo delavca, ki pridobi kadrov- 
sko stanovanje, da je prav tako dolžan zagotoviti lastno udeležbo pri pridobitvi 
kadrovskega stanovanja, posebej še zato, ker so ti delavci največkrat delavci 
z visokimi osebnimi dohodki. 

Menimo, da je potrebno zahtevati lastno udeležbo tudi v primerih, ko pri- 
dobiva družbeno stanovanje mlada družina, vendar naj se omogoči plačilo 
lastne udeležbe postopoma. Tu pa se moramo dogovoriti, da bodo obresti za 
morebitno kreditiranje mlade družine primerne glede na premoženjsko stanje 
posameznega primera. V tej zvezi podpiramo akcijo Zveze socialistične mladine 
Slovenije, da naj se mladi vključijo v stanovanjsko varčevanje že takoj pri prvi 
sklenitvi delovnega razmerja. Predlagamo, da naj se udeležba pri pridobitvi 
stanovanjske pravice upošteva tudi takrat, ko je mladi delavec pripravljen 
varčevati, pa v tistem trenutku še ne ustanavlja lastne družine. Na ta način bi 
reševali stanovanjske probleme že pred resno stanovanjsko stisko mlade dru- 
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žine. Predlagamo, da se priporoči bankam, da organizirajo sistem stanovanj- 
skega kreditiranja občanov-varčevalcev v takšni obliki, da tudi v bodoče ne bo 
ovir pri izkoriščanju stanovanjskih posojih pri drugi banki. 

Planiranje stanovanjske graditve in stanovanjskega gospodarjenja mora 
najti svoje mesto v družbenih planih razvoja družbenopolitičnih skupnosti in 
v temeljnih planih samoupravnih skupnosti. Obseg stanovanjske graditve je 
treba vzdrževati oziroma še povečati, to pa je zelo velika skupna odgovornost 
vseh delavcev, ki je odvisna od povečanja dohodka združenega dela. 

Gotovo bodo nastopile težave v obdobju prehoda na nov sistem združe- 
vanja sredstev za stanovanjsko graditev, zato bo potreben napor za iskanje 
optimalnih možnosti v prihodnjem obdobju. Predlagamo, da združeno delo, 
skupaj z bankami, takoj pristopi k akciji za organiziranje namenskega varče- 
vanja med delavci za potrebe stanovanjske graditve. Del potreb za mlade ljudi 
smo že doslej razreševali na samoupraven način, in sicer za združevanje sred- 
stev za gradnjo dijaških in študentskih domov. Tak način in obliko je treba 
negovati še naprej, dokler se ne zadosti potrebam. 

Menimo, da je potrebno ustvariti možnosti za kreditiranje gradnje stano- 
vanj tudi za potrebe kmečkih družin. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Janko Rebernik, delegat iz občine 
Sevnica ima besedo! 

Janko Rebernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi s predlogom za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu se 

.želim v svoji razpravi dotakniti problema financiranja stanovanjske izgradnje 
za potrebe upokojencev. In sicer menimo, da je potrebno tudi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju zagotoviti za ta namen del sredstev v okviru Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zaradi tega podpiramo va- 
riantno rešitev k 20. točki osnovnih načel. Po naši oceni bi bilo za potrebe upo- 
kojencev potrebno zagotoviti v bodoče vsaj 2 °/o sredstev od mase izplačanih 
pokojnin; sedaj je bil ta delež 4%. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Ahmed Kalač, delegat 
iz občine Maribor ima besedo! 

Ahmed Kalač: V bistvu bom ponovil tisto, kar so nekateri že pove- 
dali. K 2. točki menim, da bi bilo treba sprejeti varianto. To je vsebovano tudi 
v poročilu Odbora za urbanizem. 

V 13. točki je varianta: opredeljeni so petletni in desetletni plani. Pri de- 
setletnih planih bi bilo potrebno povedati, da se v desetletnih planih določi 
usmeritev ter obveznost pravočasnih priprav za gradnjo. 

K 17. točki je bilo dosti pripomb. K temu, kar je povedal delagat iz Sevnice, 
bi še dodal, da predlagamo, da se v ta zakon vnese varianta, po kateri se 
denarna sredstva in višina pokojninskega zavarovanja za reševanje stanovanj- 
skih potreb invalidov in upokojencev še naprej združujeta, najdalj do leta 1985, 
na način, ki ga v občinah uredijo s samoupravnim sporazumom. 

V 25. točki predloga za, izdajo zakona so podrobneje opredeljeni stroški 
vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš. Menimo, da naj bodo v zakonu te 
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opredelitve le načelne, konkretne'opredelitve pa naj se prenesejo na občinske 
skupščine. 

K 29. točki predlagamo, da naj zakon določi stopnjo amortizacije in rok 
za njeno vračanje, kot je to predvideno za oblikovanje stanarin v prehodnem 
obdobju, to je do leta 1985. To pa pomeni, da višino enega odstotka amortiza- 
cije lahko dosežemo šele 1985. leta. 

V poglavju o prehodnem obdobju in drugih pomembnih okoliščinah pred- 
lagamo, da se sprejme varianta k 5. točki, ki določa, da se tudi v naslednjem 
srednjeročnem planskem obdobju rešujejo spori pred posebnimi sodišči zdru- 
ženega dela. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več. Zeli še kdo besedo? 
Prosim, tovariš Bojan Furlan, predsednik Izvršnega odbora Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije ima besedo! 

Bojan F u r lan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi podprl razpravo, ki jo je imel tovariš Kalač ob koncu, in sicer z dodatno 
utemeljitvijo. 

Opozarjam namreč na to, da sta Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja ter Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj tega zbora posebej poudarila, da naj se ob pripravi zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu posebej prouči možnost podaljšanja prehodnega obdobja za 
uveljavitev enega odstotka amortizacije še po letu 1980. To razpravo želim 
podpreti predvsem s tega vidika, da smo bili, ko se je zakon o amortizaciji in 
valorizaciji stanovanjskih hiš v preteklem letu pripravljal in sprejemal, nekoliko 
večji optimisti, kot smo sedaj, glede hitrosti prehoda na ekonomske stanarine. 
Takrat je bilo verjetno upravičeno pričakovati, da bomo ekonomske stanarine 
hitreje uveljavljali in da bomo zmogli že v letu 1980 polno amortizacijo. S pre- 
hodom na ekonomske stanarine nekoliko kasnimo. Tudi ukrep, ki ga je pred- 
včerajšnjim sprejel Izvršni svet, vsaj kot je bil interpretiran v sredstvih javnega 
obveščanja, bo v letih 1979 in 1980 nekoliko zavrl prehod na ekonomske stana- 
rine glede na splošno stanje na področju politike cen. V Zvezi stanovanjskih 
skupnosti ocenjujemo, da bi,uveljavitev enega odstotka amortizacije v nasled- 
njem letu, tako kot je v zakonu sedaj predvideno, pomenila, da bi za amortiza- 
cijo izločali, glede na razlike ipo posameznih občinah, povprečno 50 % stanarine. 
Ker pa imamo nekatere druge stroške, ki pri gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami nastajajo v veliki meri tudi neodvisno od volje in vpliva stanovalcev, 
tu mislim na zakonske in pogodbene obveznosti, do neke mere tudi stroške 
upravljanja itd., ocenjujemo, da bi v takem primeru ostalo za upravljanje le 
okrog 30 °/a stanarine. In to stanovanjskim hišam in enotam in samemu zboru 
uporabnikov stanovanjske skupnosti, to pa seveda pomeni stanovalcem, ki naj 
bi upravljali z večjim delom stanarine le v prehodnem obdobju. 

Smo seveda za to, da bi se zakon, tak kot je, spoštoval, menimo pa, da bi 
bilo pri pripravi zakona o stanovanjskem gospodarstvu nujno potrebno pred- 
videti prehodno obdobje. Ne vem, če ravno do leta 1985, mogoče vsaj do leta 
1980 ali 198L Oceniti je treba in izračunati, če morda ne tudi do leta 1982, 
da bi se tako, kot bomo postopoma uveljavljali ekonomsko stanarino, tudi 
amortizacija uveljavljala postopoma, mogoče le nekoliko hitreje kot ostali 
elementi stanarine. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Furlan! Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v skladu 

s stališči, sklepi in priporočili Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v So- 
cialistični republiki Sloveniji. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva tudi stališča 
Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih 
delovnih teles Zbora in Skupščine, ter pripombe delegatov iz razprave na seji 
zbora. 

Kdor je za ta 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. 
Ugotavljam tudi, da je predlog za izdajo zakona sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej 
obvestila. Ker smo sedaj gotovo že utrujeni, predlagam, da bi prekinili sejo 
do 13. ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. Prehajamo na 5. točko 
dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil Izvršni svet. Za svojega 
predstavnika je določil tovariša Mavra Jer kiča, namestnika republiške sekre- 
tarke za urbanizem. Besedo ima tovariš Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih z namenom, da 
se odpravijo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri praktičnem izvaja- 
nju tega zakona ter zaradi ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela za 
stanovanjsko gospodarstvo, poenostavitve postopka pri izpraznitvi stanovanja, 
ki ga nekdo neupravičeno zaseda, in zaradi doslednejše izpeljave načela, naj 
stanovanje ne ostaja prazno. 

Odbori zborov Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije so omenjeni predlog za izdajo zakona obravnavali in 
v načelni razpravi niso imeli pripomb. V razpravi k tezam za osnutek tega za- 
kona pa so bile podane nekatere pripombe, stališča in predlogi, s katerimi se 
predlagatelj, Izvršni svet, strinja in jih bo smiselno upošteval pri izdelavi 
osnutka oziroma predloga zakona. To bi bilo glede samega zakona vse. 

Želel pa bi, če tovarišica predsednica to dovoli, Zbor obvestiti še o zadevi, 
ki se v bistvu nanaša na bodoče samoupravne družbenoekonomske odnose na 
področju stanovanjskega gospodarstva v povezavi s prehodom na ekonomske 
stanarine in z uvajanjem ekonomskih stanarin. 

V včerajšnjem »Delu« ste verjetno prebrali, da je Izvršni svet razpravljal 
o problematiki samoupravnega sporazumevanja o prehodu na ekonomske stana- 
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rine in ob tem sprejel sklep, da posreduje ustrezno pismo izvršnim svetom skup- 
ščin občin. V tem pismu želi poudariti predvsem skrb, možnost in prizadevanja 
za čim hitrejše samoupravno sporazumevanje na tem področju in s tem tudi za 
čim hitrejši prehod na ekonomske stanarine. Tako kot je bilo to interpretirano 
v članku v »Delu«, ne ustreza povsem namenu razprave v Izvršnem svetu. Po 
tem bi se namreč sklepalo, da naj ne bi veljali samoupravni sporazumi, ki so 
bili sprejeti v teh mesecih ali ki bodo sprejeti do konca leta. Vendar ni tako. Gre 
le za to, da enotno preidemo na ekonomske stanarine s 1. 1. 1980, kar pa ne 
pomeni, da bi s tem razveljavili samoupravne sporazume, ki so bili sprejeti. 

Hkrati pa je v pismu tudi zelo podrobno obdelano vprašanje, na kakšen 
način naj se ti samoupravni sporazumi sprejemajo. Gre za to, da je treba ob 
samoupravnih sporazumih na osnovi 5. in 10. člena zakona o gospodarjenju 
s stanovanjskimi hišami sprejeti tudi ustrezne odloke o povišanju stanarin. To 
bo seveda potrebno narediti povsod tam, kjer tega niso storili ob sprejemanju 
samoupravnih sporazumov oziroma tam, kjer bodo še kasneje sprejemali samo- 
upravne sporazume. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ker gre za tako zelo občutljivo 
vprašanje, bi bilo dobro, če bi novinarji ustrezno in z velikim posluhom za 
realnost objavljali te vesti in jih skušali, če so jih napačno interpretirali, tudi 
popraviti ali pa pojasniti in dopolniti. 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek zakona so bile objavljene 
v prilogi VIII. Poročevalca. Predloženo gradivo so obravnavali: Odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, ki sta zboru predložila skupno pismeno poro- 
čilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno po- 
ročilo. 

Želijo poročevalci odborov in Komisije besedo? (Ne želijo.) 
Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki predloženi 

akt obravnava danes v smislu 72. člena poslovnika Skupščine, in sicer tako, 
da daje pristojnima zboroma o njem stališča. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Bogdan Birsa, delegat iz občine Koper. Prosim! 

Bogdan Birsa: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na teze za zakon o stanovanjskih razmerjih bi rad samo opozoril predla- 
gatelja, naj predlog, ki ga je dala skupina delegatov za delegiranje delegatov 
za Zbor občin Socialistične republike Slovenije na 60. seji dne 27. 3. 1978, ki 
je bil potem tudi objavljen v Občanu št. 9 za lansko leto, upošteva pri pripravi 
tega zakona. Slo je za to, da je na osnovi razprave, ki je bila o delu komisij 
za prošnje in pritožbe pri skupščinah, naša komisija predlagala skupini delega- 
tov, naj predlaga Republiškemu sekretariatu za urbanizem, da prouči nekatera 
določila zakona o stanovanjskih razmerjih. Na osnovi tega je takrat Republiški 
sekretariat odgovoril, da bo predlagane dopolnitve zakona upošteval pri pri- 
pravi gradiva o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu. Ker pa gre le za določila dosedanjega zakona, med njimi so 4., 
72., 40. in 71. člen, predlagam v imenu skupine delegatov, za kar sem bil tudi 
zadolžen na zadnji seji, da predlagatelj zakona ob spremembah zakona o sta- 
novanjskih razmerjih ponovno prouči predloge, ki jih je dala skupina dele- 
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gatov, in jih po možnosti vnese v spremembe zakona oziroma da da pojasnilo 
k posameznim predlogom, ki so bili takrat dani. 

K ostalemu, kar je predlagano v zakonu, je skupina imela, morda samo kot 
razmišljanje, pripombo k 1. členu. V tem členu je določeno, da se za zadeve, 
ki izhajajo iz stanovanjskih razmerij, ustanovijo posebna sodišča združenega 
dela. To je sicer tudi opredeljeno v dokumentih, ki smo jih že danes sprejemali. 
Mislim, da bi bilo potrebno proučiti vprašanje nadzora nad tem, kako se uprav- 
lja s stanovanji oziroma kako stanovalci s stanovanji gospodarijo in kako 
izpolnjujejo zakonske določbe. Opravičujem se, ker ni bilo časa, da bi nam 
lahko tudi pristojen organ podal mnenje, ali je kakšna možnost, da bi še kdo 
poleg milice, da tako rečem, lahko zahteval od stanovalca dokumente, na 
osnovi katerih je prišel v stanovanje. Opravičujem se, ker tega ne poznam, 
bi pa bilo treba videti, ali ne bi kazalo tega določiti, če to ni nikjer drugje 
določeno. Iz prakse vem, da smo do sedaj to lahko preverjali edino prek 
milice. Zato naj se v tem zakonu ali v katerem drugem te stvari opredelijo 
tako, da bo dana možnost, da lahko določen inšpekcijski organ nadzira izvajanje 
tistih določil tega zakona in eventualno tudi katerega drugega, ki se nanašajo 
na stanovanjska razmerja. Sicer vemo, kako je v večjih naseljih, kjer se včasih 
niti ne ve, kdaj je kdo prišel in kdaj odšel. In potem čez leto ugotovimo, da 
je nekdo nezakonito vseljen in mu praktično nič več ne moremo. 

Predsednica Silva Jereb: Janez Zaplotnik, delegat Skupščine mesta 
Ljubljana ima besedo! 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija Skupščine mesta Ljubljana in družbenopolitične organizacije, 
ki so obravnavale to zadevo, smo imeli k predlogu za izdajo zakona naslednje 
pripombe: 

Prvi predlog se nanaša na spremembe 2. točke 4. člena, to je na strani 23 
priloge Poročevalca. Predlagamo, da se to besedilo črta in naj ostane stara 
dikcija drugega odstavka 41. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. S tem je 
seveda povezana tudi določka 5. točke 5. člena, ki potem zaradi navedenega 
pravzaprav odpade. Tu je namreč govora o hišniških stanovanjih. Gre za to, 
ali lahko tako stanovanje, če je prazno, zbor stanovalcev ali kateri drug samo- 
upravni organ dodeli drugemu, ki ne opravlja takih poslov. V zvezi s tem je 
imela pripombo tudi Zakonodajno-pravna komisija, ki pa ni dokončno opre- 
delila svojega stališča. Naše stališče je jasno. Stanovanja, ki so namenjena za 
določene namene, naj ostanejo kot taka, ne da bi imel kdorkoli pravico z njimi 
razpolagati za druge namene. 

Potem predlagamo, da se za prvo točko 5. člena doda besedilo: »Ce imetnik 
stanovanjske pravice odide v dam ostarelih občanov, preneha biti po šestih 
mesecih nosilec stanovanjske pravice.« Varianta bi bila morda eno leto. To je 
zelo delikatno vprašanje. Izkristaliziralo se je mnenje, da je vnaprej o tej 
omejitvi preprosto težko odločati. Zato predlagamo, da se tej točki posveti 
nekoliko širša razprava, preden se odločimo za omejitev stanovanjske pravice 
občanom, ki odidejo v dom ostarelih občanov. 

V predlogu za izdajo zakona je potrebno ločiti tisto, kar se bo urejalo po 
samoupravni poti, in tisto, kar bo urejal zakon sam. To je mogoče bolj formalna 
pripomba. Poleg ponovnega opredeljevanja samoupravne organiziranosti je po- 
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trebno opredeliti tudi vlogo skupščin občin in mesta ter njihovih izvršilnih 
organov. 

Treba je doreči tudi pravni status hišnih svetov: ali so ali niso pravne 
osebe. Tukaj gre pravzaprav za transformacijo določil zakona o združenem 
delu, ki za nekatera področja zelo jasno opredeljuje, do kam sega samouprava, 
do kam pa upravljanje. Menimo, da se morajo tudi na stanovanjskem področju 
te zadeve razmejiti. 

Iz predloga za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu naj se črta 
načelo, da mora vsak delavec imeti rešeno stanovanjsko vprašanje najkasneje 
pred upokojitvijo. 

V predlogu za izdajo zakona je potrebno natančneje opredeliti, kaj je 
osnovni smoter plansko-poslovne skupnosti. O tem je bilo že danes nekaj go- 
vora. Predvsem nas je na to navedla razprava, da bi morali paziti na to, da ne 
bi omogočali, monopolnega položaja posameznim skupnostim. 

Zakon o stanovanjskih razmerjih v 72. členu pravi, da se imetniki stano- 
vanjske pravice v prizadeti zgradbi adaptaciji podstrešja ali prenovi stanovanja 
ne morejo upirati, če s tem ne bodo znatno poslabšane njihove stanovanjske 
razmere. Kljub vsemu se je v večini primerov kdo od stanovalcev v hiši le 
upiral adaptaciji. V takem primeru pa je za ugotovitev stopnje poslabšanosti 
stanovanjskih razmer pritožnika pristojno sodišče splošne pristojnosti. S tem pa 
se odločitev o nameravani ali odobreni adaptaciji lahko zavleče tudi za dve 
leti. Vprašanje je potem, kdo od investitorjev bi lahko dve leti čakal na to. 

Predlagamo tudi, da republiška zakonodaja predvidi skrajšani postopek za 
priglasitev in izdajo gradbenih dovoljenj za adaptacije, prenovo starih stano- 
vanj in prenovo podstrešij v stanovanja. To bi bilo vse. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Zaplotnik! Zeli še kdo be- 
sedo? Pismenih prijav ni več. Prosim, besedo ima Franc Novak, delegat iz 
občine Kamnik! 

Franc Novak: Naši skupini delegatov predlagata, da se v 4. točki 
5. člena tez za osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih besedilo »ki ima lastnost delavca v združenem delu« spre- 
meni tako, da se glasi: »ki je v delovnem razmerju«. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Prosim, tovarišica Jožica Černič, 
delegatka iz Pirana! 

Jožica Černič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Piran je kot konferenca delegacij za oblikovanje smernic 
za delegacijo Skupščine občine Piran za Zbor občin Skupščine SR Slovenije na 
seji dne 29. oktobra 1979 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Na osnovi razprave je po- 
sredovala delegaciji smernice, na podlagi katerih je delegacija zavzela svoje 
stališče in me kot delegata za današnjo sejo Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije zadolžila, da posredujem naslednji predlog: 

72. člen zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št.118/74, 10/76 
in 12/77) naj se spremeni tako, da se v prvem in drugem odstavku črta beseda 
»skupni«. 
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Obrazložitev: Zakon o stanovanjskih razmerjih v 72. členu določa, da se 
lahko spremeni stanovanjska pogodba, če se z dovoljenjem pristojnega organa 
v stavbi, ki je v družbeni lastnini, preuredijo podstrešni, kletni in drugi skupni 
prostori v stanovanje oziroma poslovne prostore. Namen te določbe je, da se 
lahko predvsem v mestnih središčih, kjer so starejše zgradbe z neizkoriščenimi 
prostori na podstrešjih in v kleteh, ki zaradi kasnejših modernizacij niso več 
potrebni, na primer pralnice, ti prostori preuredijo v poslovne ali stanovanjske 
prostore, če se s tem bistveno ne poslabšajo stanovanjske razmere imetnikov 
stanovanjske pravice, ki te prostore uporabljajo ali do katerih imajo pravico 
uporabe. 

Poudarek veljavnega 72. člena zakona je v preurejanju skupnih prostorov 
v stavbi. Specifičnost stavb v mestu Piran pa je, da celotno stavbo pogosto 
uporablja samo ena stranka in da podstrešni, kletni in drugi pomožni prostori, 
ki so običajno obsežni, nimajo značaja skupnega prostora v smislu zakona. 
S predlagano spremembo 72. člena zakona o stanovanjskih razmerjih pa bi bila 
dana možnost spreminjati namembnost teh prostorov tudi v takih stavbah. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima tovariš Maver Jer kič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne želim razpravljati o vseh predlogih in mnenjih, ker mislim, da jih bo po- 
trebno proučiti in vnesti, v kolikor bodo seveda sprejemljivi, v sam osnutek 
zakona, ko ga bomo pripravljali. Vendar gre za neko delikatno vprašanje. 

Spremembo zakona o stanovanjskih razmerjih predlagamo, kot ste videli, 
predvsem zaradi hišniških stanovanj. To odgovarjam tovarišu Zaplotniku, ki 
je predlagal, da bi se to določilo črtalo. Mislim, da se moramo na tem področju 
racionalno obnašati in da ne smemo dopuščati, da družbena sredstva ostajajo 
neizkoriščena oziroma da v tem primeru ostajajo hišniška stanovanja prazna. 
Mislim, da bi se morali zavzeti za to, da je vsako stanovanje vseljeno, da ima 
stanovalca in da ga izkoriščamo v tiste namene, za katere je določeno. Vendar 
se često dogaja, da ni potrebe ali možnosti dobiti hišnika v hišniško stanovanje 
ali pa opravlja njegova dela nekdo, ki ima svoje ali po drugi poti dobljeno 
stanovanje. V tem primeru bi hišniško stanovanje ostalo prazno, to pa ni 
smotrno. 

Problem, na katerega je opozorila Zakonodajno-pravna komisija ob tem, 
je, na kakšen način bomo zagotovili v zakonu tudi hitro, enostavno in nebolečo 
izpraznitev takega stanovanja. Pri oddaji hišniškega stanovanja bi šlo za za- 
časno rešitev. To se pravi, da imetnika stanovanjske pravice s pogodbo strogo 
vežemo za rok, do katerega sme tako stanovanje uporabljati, in da ga takrat 
obvezno tudi izprazni. Seveda se tu postavlja nekaj dilem, vendar mislim, da 
bi moral o tem razmisliti tudi predlagatelj ob pripravi samega osnutka zakona. 

Tudi vprašanje, ki se nanaša na 1. točko 5. člena, namreč da naj bi izgubil 
stanovanjsko pravico nad stanovanjem, kdor bi šel v dom upokojencev oziroma 
starejših ljudi, je seveda zelo delikatno. Do tega vprašanja se v dosedanjih 
razpravah nismo opredelili. Namreč, često se dogaja, da gredo starejši ljudje 
v dom upokojencev oziroma starejših ljudi zato, da tam okrevajo in se potem 
vrnejo v okolje, iz katerega so prišli oziroma v stanovanje, ki ga zadržijo. 
Seveda je stvar razprave, ali je prav, da taka stanovanja ostajajo prazna tudi 
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v tem primeru. Vendar iz prakse vemo, da običajno tako stanovanje ni prazno 
in da ga v tem času nekdo zaseda, sorodniki ali kdo drug. Zato tudi pomislek, 
ali bi kazalo prevzeti usmeritev, da bi nekdo izgubil stanovanjsko pravico avto- 
matično po šestih mesecih. 

Glede ostalih predlogov, ki jih je dal tovariš Zaplotnik in se nanašajo na 
zakon o stanovanjskem gospodarstvu, mislim, da jih bomo proučili pri izdelavi 
osnutka zakona. Seveda so nekatere pripombe tudi take, da zahtevajo raz- 
mislek, ali so sprejemljive ali ne. 

Glede skrajšanih postopkov za prenovo starih stanovanj oziroma mestnih 
jeder bo to urejeno v okviru zakona o graditvi naselij oziroma po starem zako- 
nu o urbanističnem planiranju. Nekaj teh zadev glede posegov v sama stano- 
vanja, rekonstrukcijo in prenovo pa bo urejenih tudi v zakonu o stanovanjskem 
gospodarstvu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Glede hišniških stanovanj kot 
ste lahkho videli, se tudi naša odbora nista opredelila. Predlagala sta, naj se 
to vprašanje prouči, kar bo predlagatelj tudi moral storiti, zlasti pa kvantifi- 
cirati, da bi lahko videli, koliko je zdaj tega in o kolikšni količini se pogo- 
varjamo. 

Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskih razmerjih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v skladu 
s stališči, sklepi in priporočili Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Socia- 
listični republiki Sloveniji. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva tudi stališča 
Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih 
delovnih teles Zbora in Skupščine, in pripombe delegatov iz razprave na seji 
zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ugotavljam tudi, da je predlog za izdajo zakona sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora posebej ob- 
vestila. 

Na koncu teh treh točk bi rada na osnovi poročil naših dveh odborov pred- 
lagala zboru še naslednje: Ker sta pomemben pogoj za uveljavitev nadaljnjega 
razvoja novih družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov na področju sta- 
novanjskega gospodarstva tudi smotrna prostorska in urbanistična politika v 
občinah ter pravočasno načrtovanje rabe zemljišč, o čemer je govora tudi v 
stališčih Republiške konference SZDL, predlagam zboru, da sprejme še na- 
slednji delovni sklep: 

Zbor občin poziva občinske skupščine, da ob uveljavljanju predloga stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu analizirajo, kako 
se uresničujejo stališča, sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije za obliko- 
vanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v Socialistični 
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republiki Sloveniji, sprejeta v marcu 1978, in da z načrtno aktivnostjo pospešijo 
realizacijo nalog iz svoje pristojnosti. 

Gre preprosto za poziv k uresničevanju tistega, o čemer smo se dogovorili 
pred skoraj dvema letoma. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako oblikovanemu sklepu? (Nihče.) Potem 
prosim, da glasujete! Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, 
ki je za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Trebežnika, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. Želite besedo, tovariš Trebežnik? Prosim! 

Marjan Trebežnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Sistem skupnega gospodarjenja z gozdovi, ki je uveljavljen v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, je bil grajen in dopolnjevan v obsežnih in poglob- 
ljenih javnih razpravah. Tako je bila organizirana javna razprava o vpraša- 
njih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, 
v letih 1969 in 1970, in s tem v zvezi so bili v tej Skupščini sprejeti sklepi in 
priporočila. Prav tako je bila izvedena široka javna razprava pred spreje- 
manjem sedanjega zakona o gozdovih. Za učinkovito uveljavitev zakona je 
bil sprejet akcijski program in sprožena akcija za uveljavitev njegovih dolo- 
čil in določil zakona o združenem delu. V letu 1978 je bila izdelana analiza 
o izvajanju zakona in o delovanju samoupravnih interesnih skupnosti za goz- 
darstvo. Temeljne ugotovitve in zaključki iz razprav o tej analizi so prilo- 
ženi temu predlogu. 

Iz vsega navedenega izhaja, da je bil sistem gospodarjenja z gozdovi v 
Socialistični republiki Sloveniji grajen skladno z dograjevanjem družbeno- 
ekonomskih odnosov. Zadnja razprava o pomenu in analizi izvajanja zakona 
o gozdovih je pokazala, da se je ta zakon kljub nekaterim subjektivnim po- 
manjkljivostim v posameznih sredinah sorazmerno dobro uveljavil in nepo- 
sredno vplival na uresničevanje nalog v tem srednjeročnem obdobju. Hkrati 
je bilo ugotovljeno, da so se temeljne sistemske prvine zakona pokazale kot 
ustrezna dolgoročna osnova za smotrno gospodarjenje z gozdovi in uveljav- 
ljanje posebnega družbenega interesa pri tem gospodarjenju ter da je treba 
na osnovi te prvine ob usklajevanju tega zakona z drugimi sistemskimi za- 
koni ohraniti in utrditi njihov pomen, še zlasti ker so bile ob pripravi zakona 
neposredno opredeljene tudi v ustavi Socialistične republike Slovenije. 

Potreba, da se predloži Skupščini v postopek predlog za izdajo zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o gozdovih, se je pokazala zaradi dveh razlo- 
gov. Po uveljavitvi zakona iz leta 1974 je bilo v skladu z novo ustavo spre- 
jetih več sistemskih zakonov. Nekateri od njih neposredno posegajo tudi na 
področje gospodarjenja z gozdovi ali pa dajejo temelje nekaterim rešitvam iz 
tega zakona. In s tega vidika je treba dopolniti nekatera njegova določila. 
Poleg tega pa je smotrno nekatere dopolnitve ali spremembe vnesti iz prak- 
tičnih razlogov, ker se je v obdobju izvajanja zakona pokazalo, da je nekatera 
njegova določila mogoče opustiti ali pa drugače opredeliti. Na to pa je opo- 
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zorila predvsem razprava ob analizi izvajanja zakona in delovanja samo- 
upravnih interesnih skupnosti v gozdarstvu. 

Na podlagi novih sistemskih zakonov je treba v zakonu o gozdovih do- 
polniti predvsem področje, ki obravnava način planiranja, združevanje dela 
in sredstev ter delovanje samoupravnih interesnih skupnosti. Pri tem naj bi 
se v tem zakonu predlagale tiste dopolnitve, ki v kakršnemkoli pogledu odra- 
žajo neko posebnost, ki izvira iz sistema gospodarjenja z gozdovi. Splošno 
veljavnih določil sistemskih zakonov, ki veljajo tudi za področje gospodarje- 
nja z gozdovi, pa ne bi veljalo ponavljati in prenašati v ta zakon. 

Na podlagi takih izhodišč bi bilo treba opredeliti način združevanja 
sredstev za vlaganja v gozdove. Razlikovati bi bilo treba sredstva za izvajanje 
dejavnosti posebnega družbenega pomena kot prispevke samoupravne inte- 
resne skupnosti, skladno s 70. členom ustave Socialistične republike Slovenije, 
kjer gre za vlaganja, pri katerih zaradi dolgoročnosti učinkov ni neposred- 
nega dohodkovnega interesa združenega dela. Za združevanje v naložbe, kjer 
tak interes obstaja, v praksi pa se žal ne uveljavlja, pa naj bi veljale vse 
splošne oblike dohodkovnega povezovanja na podlagi zakona o združenem 
delu. Pri tem povezovanju verjetno ni takšnih specifičnosti, ki bi jih kazalo 
posebej opredeljevati v tem zakonu. 

Pri dopolnjevanju 12. člena zakona glede ugotavljanja in porabe tistega 
dela dohodka iz družbenih gozdov, ki nastaja znotraj gozdnogospodarskih ob- 
močij zaradi različnih naravnih in proizvodnih pogojev, bo treba v predlogu 
zakona s samoupravnim sporazumom znotraj samoupravne interesne skup- 
nosti opredeliti osnove in merila za izračun tega dela dohodka, kar bi bilo 
novo. 

Posebno izkazovanje dela dohodka, ki se pojavlja v posameznih temeljnih 
organizacijah združenega dela v družbenem sektorju gozdarstva, je skladno z 
ustavo uvedel sedanji zakon. Ta del dohodka se po zakonu mora uporabljati 
za izenačevanje pogojev gospodarjenja v temeljnih organizacijah združenega 
dela znotraj gospodarskega območja, del teh sredstev pa se po določilih za- 
kona o gozdovih uporablja za izenačevanje pogojev gospodarjenja med posa- 
meznimi gozdnogospodarskimi območji v Sloveniji. 

Uvedbo tega instituta zahteva specifičnost razmer v gozdarstvu, ki je v 
različnosti kvalitete in v različnosti konfiguracije terena, kar vse bistveno 
vpliva na možnost pridobivanja dohodka v različnih temeljnih organizacijah 
združenega dela in različnih gozdnogospodarskih območjih. Posebnost na pod- 
ročju gozdarstva je v tem, da se ta dohodek ugotavlja za gozdnogospodarska 
območja kot gospodarsko celoto, kjer se pač mora sekati les na vseh delih ob- 
močja ne glede na razmere. Glede na to, da je bilo na osnovi zakona o zdru- 
ženem delu nujno omogočiti oblikovanje temeljnih organizacij združenega 
dela v okviru območij, so se pokazale razlike v naravnih pogojih, ki v prej- 
šnji obliki organiziranosti niso prišle do izraza, čeprav so obstajale. Zato je 
nujno, da se del dohodka, ki nastaja zaradi nadpovprečno ugodnih naravnih 
pogojev, v bistvu uporablja za to, da se omogočita izkoriščanje in gojitev 
gozdov v vseh gozdnogospodarskih območjih. Dohodek, ki nastaja zaradi 
različnih naravnih in proizvodnih pogojev, se torej lahko ugotovi šele po ize- 
načitvi gospodarjenja v vsem gozdnogospodarskem območju. Zato bo nujno 
sistem ugotavljanja dohodka, ki izhaja iz različnih pogojev dela, zadržati tudi 
vnaprej, ker je dal dobre rezultate: večjo proizvodnjo in vlaganja v razšir- 
jeno reprodukcijo. 
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Posebnosti, ki izhajajo iz sistema gospodarjenja z gozdovi, bo treba opre- 
deliti tudi v določilih, ki obravnavajo področje planiranja, za samoupravne 
interesne skupnosti pa predvsem poudariti vsebino in način usklajevanja po- 
sameznih planskih aktov. Pri tem pa je treba ločiti gozdnogospodarski načrt 
kot obvezno strokovno osnovo, ki zagotavlja uveljavljanje dolgoročnih druž- 
benih ciljev in je treba v njem upoštevati predvsem sredstva planiranja, glede 
na planske akte, ki jih predvideva zakon o temeljih sistema planiranja in 
veljajo za vse subjekte planiranja, torej tudi za gozdarstvo. S tem v zvezi bo 
treba dopolniti določila, ki opredeljujejo vsebino gozdnogospodarskega načrta. 

Celotno poglavje o organiziranosti in delovanju samoupravnih interesnih 
skupnosti bo treba uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela in upoštevati posebnosti v gozdarstvu, kjer ne gre za tipično svobodno 
menjavo dela. Cilj dopolnitve teh določil je, da se družbeni vpliv na gospo- 
darjenje z gozdovi prek samoupravnih interesnih skupnosti še poveča. 

V poglavju »Skupno gospodarjenje z gozdovi« je na področju organizi- 
ranja in delovanja temeljnih obratov za kooperacijo v gospodarjenju z za- 
sebnimi gozdovi temeljne dileme razrešil že zakon o združevanju kmetov. 
Ta zakon je, da bi se dosegla večja povezanost delovanja posameznih gospo- 
darskih subjektov za skladnejši razvoj podeželja, določil tudi vsebino sode- 
lovanja temeljnih obratov za kooperacijo z drugimi organizacijami združenih 
kmetov, kar naj bi bilo dogovorjeno s samoupravnimi sporazumi. Menimo, da 
v zakonu o gozdovih ne kaže povzemati in ponavljati teh določil. Seveda pa je 
treba poudariti, da je bilo treba glede povezanega in uskladenega delovanja 
različnih organizacij združenega dela, v katerih sodelujejo kmetje, v praksi 
mnogo bolj aktivno delovati na podlagi obstoječih predpisov in predvsem pri 
pripravah novega srednjeročnega plana izkoristiti možnosti, ki obstajajo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri snovanju osnutka tega zakona bo vse- 
kakor treba upoštevati tudi ugotovitve in zaključke skupščinske razprave o 
analizi razvoja družbenoekonomskih odnosov v interesnih skupnostih materi- 
alne proizvodnje, ki jo bo Skupščini predložil Izvršni svet. Odprta vprašanja, 
ki se še pojavljajo, bo seveda predlagatelj predložil v obravnavo še ustreznim 
republiškim svetom. 

Ponovno pa bi rad na koncu poudaril, da pri potrebnih spremembah tega 
zakona nikakor ne gre za spreminjanje sistemske ureditve gospodarjenja z 
gozdovi, ki so v času veljavnosti sedanjega zakona omogočale nekatere bi- 
stvene premike. Ti se kažejo v razvoju družbenoekonomskih odnosov. S tem 
pa je bila dana osnova, da se je premagala desetletna stagnacija tako v pro- 
izvodnji kakor tudi v razširjeni gozdnogospodarski reprodukciji. Zato gre v 
bistvu za poglobitev temeljnih prvin sistema gospodarjenja z gozdovi, ki jih 
omogočajo in narekujejo novi sistemski zakoni. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Trebežnik! Predlog za iz- 
dajo zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in_Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila tudi 
pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Prejeli ste tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki obravnava 
danes ta akt v smislu 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da 
daje pristojnima zboroma o njem stališča. 

Na podlagi vsega predloženega gradiva pričenjam razpravo. Besedo ima 
tovariš Milan Prime, delegat iz Ilirske Bistrice. Prosim! 
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Milan Prime: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji delegacij za Zbor združenega dela in Zbor občin iz Ilirske Bi- 
strice skupaj s predstavniki območne interesne skupnosti za gozdarstvo smo 
v zvezi s predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gozdovih ugotovili, da je predlog dobro zadel smisel socialističnega gospo- 
darjenja z gozdovi. Vendar imamo nekatere predloge oziroma sugestije. 

Šesta alinea na drugi strani govori o tem, da je gospodarjenje z gozdovi, 
družbenimi in zasebnimi seveda, skupno v okviru ene gospodarske organiza- 
cije itd. Ugotavljali smo, da je za uresničitev tega zakonodaja preveč ohlapna, 
zato predlagamo, da bi se ta del na tem ali na drugem mestu konkretiziral z 
ustreznim določilom. V zvezi s tem je tudi ugotovitev v četrti točki druge ali- 
nee na tretji strani: da sečnja in tržna proizvodnja hitreje naraščata, tako v 
družbenem kot v zasebnem sektorju. Za tako gospodarjenje mora skrbeti 
gozdnogospodarska organizacija, vendar je premalo zakonskih osnov, da bi 
gozdno°gospodarstvo to realiziralo. Stari zakon namreč določa, da gozdno go- 
spodarstvo oziroma organizacija lahko poseže v privatni gozd, šele po desetih 
letih, če nihče ne gospodari z njim. Dejstvo pa je, da je treba z gozdom, kot 
z vsem ostalim, gospodariti stalno. To bi hkrati pomenilo povečano sečnjo, s 
tem pa tudi uresničitev srednjeročnih programov in seveda zadostno količino 
lesne mase lesni industriji, ki jo danes uvaža. 

V drugi točki na tretji strani je govora o tem, da so površine gozdov sicer 
v stalnem porastu, da pa prihaja do večjih škod oziroma do prekinitve narav- 
nega obnavljanja gozdov zaradi zraka in podobnega, med drugim tudi zaradi 
objedanja divjadi, in s tem do prekinitve normalnega gospodarjenja. Menili 
smo, da bi temu moralo slediti navodilo ali določilo, da se usklajevanje med 
lovnim in gozdnim gospodarjenjem ureja s posebnim družbenim dogovorom 
in z letnimi samoupravnimi sporazumi. Tako je namreč to določeno v zakonu 
o lovu. Zato menimo, da bi morala biti oba zakona usklađena. 

Tretji odstavek iste točke govori o tem, da imamo v Sloveniji 200 000 ha 
malo donosnih gozdov, ki jih je treba meliorirati. Dejansko stanje je nekoliko 
drugačno: celo 232 408 ha. Isti odstavek na koncu ugotavlja tudi, da bi ob se- 
danjem stanju sredstev za takšno melioracijo potrebovali 100 let. Menimo, 
da slovenska družba ni zainteresirana, da bi se ta problem rešil šele v 100 
letih. In ker je nad 50% teh površin na najboljših tleh, smo mnenja, da bi 
bil nujen družbeni dogovor širše družbene skupnosti. To je namreč tudi 
ekološki problem. 

Na šesti strani v točki d) je govora o renti — sicer ni imenovana tako — 
gre pa za rento. Menimo, da način formiranja rente ni v redu. Prvič zato ne, 
ker se formira šele na koncu leta, in drugič ne zato, ker zajema vse stroške, 
tudi neupravičene. Predlagamo, da bi se ta renta ugotavljala na ravni repu- 
blike za vsa gozdna gospodarstva po različnih kriterijih, med katerimi so 
lahko: odprtost gozdov, struktura gozdov, družbeno priznani stroški dela v 
gozdni proizvodnji in drugi. Najpomembnejše pa se nam zdi to, da bi se ta 
renta morala ugotavljati na začetku leta in biti sestavni del družbenega plana 
za tekoče leto. Sedanji način priznavanja te rente je namreč destimulativen 
prav zato, ker priznava v njej vse stroške, v nekaterih konkretnih primerih 
tudi 30 % povečanja osebnih dohodkov nad dogovorjeno ravnijo in se prak- 
tično ne ve, kaj je rezultat dela, kaj pa rezultat osebnih prizadevanj. Če bi 
se to lahko rešilo, potem bi bila rešitev tudi za razmišljanja v drugem od- 
stavku na 7. strani boljša. Zato podpiramo predloge v tem odstavku. 
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In še zadnje razmišljanje. Na 9. strani je v točki c) govor o težavah v 
zvezi s kontrolo rezanja lesa na privatnih žagah. Teh žag je po nekaterih po- 
datkih v Sloveniji nad 5000, in če vsaka zreže — to domnevamo — letno samo 
50 kubikov, kar je zelo malo, pomeni to 250 000 m3 lesa na leto, ki gre mimo ža- 
garske kontrole in tudi mimo kontrole cen. Ker lesna industrija Slovenije 
uvaža približno 30 % lesne mase za svojo lastno proizvodnjo od drugod, ob 
tem pa tistih 250 000 m3 odhaja drugam, zlasti v druge republike, menimo, da 
bi bilo nujno kontrolirati tudi izdajanje dovoljenj za obratovanje takih žag. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Franc Zorman, dele- 
gat iz občine Cerknica! 

Franc Zorman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Obe naši delegaciji sta skupaj razpravljali o tej problematiki. To je 
razumljivo, ker sta v našem območju tako gozdarstvo kot lesna industrija zelo 
pomembni gospodarski panogi. Ti problemi se pojavljajo tudi na vseh zborih 
občanov. Ker pa je predlog za spremembo zakona v večini primerov stališča, 
ki so bila pri nas izražena, povzel, bom poskušal podati samo nekatere pri- 
pombe. 

Predstavnik predlagatelja je že prej opozoril, da ne bi kazalo zajeti v ta 
zakon tistega, o čemer govori že 43. člen zakona o združevanju kmetov, nam- 
reč da skupaj odgovarjajo za razvoj v vasi, delo krajevne skupnosti itd. O tem 
ne bom govoril, prebral pa bom naša stališča glede interesnih skupnosti. 

V drugem odstavku 19. člena zakona o gozdovih je določeno, da stro- 
kovne in administrativno-tehnične naloge v območju skupnosti opravlja gozd- 
nogospodarska organizacija posameznega gozdnogospodarskega območja. Kljub 
drugačnim ustavnim določilom se v predlogu ponovno predvideva taka orga- 
nizacija opravljanja strokovnih in administrativno-tehničnih nalog za ob- 
močje samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. Strokovne naloge na- 
črtovanja in ostale naloge na področju ohranjanja trajnosti gozdov in izva- 
jalna funkcija dela strokovnih služb so tako združene. 

Pri taki organiziranosti samoupravne interesne skupnosti se ni mogoče 
izogniti podjetniškemu vplivu gozdnogospodarskih organizacij, pri čemer je 
tudi okrnjeno samostojno in objektivno delo skupnosti, ki jim je poverjeno. 
Taka oblika organizacije skupnosti tudi otežuje delo na področju skupnega na- 
črtovanja in družbenega vpliva pri razporejanju dohodka, doseženega zaradi 
izjemne ugodnosti. Teža problema se nakazuje predvsem pri načrtovanju in 
izgradnji gozdnih cest, saj naj bi bila ta dejavnost vendarle opredeljena kot 
dejavnost posebnega družbenega pomena. 

V zakonu bi moralo biti tudi določeno, da morajo biti gozdnogospodarski 
načrti pred potrditvijo usklađeni s kmetijstvom, lovstvom, potrebami lesne 
predelovalne industrije, urbanizacije, varstva krajine, splošnega ljudskega 
odpora in drugih z gozdarstvom povezanih dejavnosti. 

Ti predlogi niso dani k posameznim točkam, vendar predlagamo, da jih 
predlagatelj upošteva pri pripravi zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Janez Čanžek, delegat iz Logatca 
ima besedo! 
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Janez Čanžek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da posredujem nekaj pripomb k osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki smo jih sprejeli na skupni seji 
delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občin Logatec in Vrhnika, 
s sodelovanjem Gozdnega gospodarstva, TOZD Logatec. 

Glede gospodarjenja z družbenimi gozdovi, s katerimi gospodarijo ne- 
gozdne delovne organizacije, smo menili, da bi moralo biti iz dopolnitev za- 
konskega določila razvidno, v kakšni obliki bi se izvajala kontrola gospodar- 
jenja v teh gozdovih, kakor tudi sam postopek morebitnega odvzema. Te orga- 
nizacije bi morale imeti orgainizirano lastno gozdarsko službo in za gozdove, 
s katerimi gospodarijo, izdelane ustrezne gozdnogospodarske načrte. Kolikor 
ne bi izpolnjevale teh pogojev na dan uveljavitve zakona, naj bi se ti gozdovi 
na predlog pristojne gozdarske inšpekcije dodelili gozdarski delovni organi- 
zaciji z odločbo skupščine občine, v območju katere ležijo gozdovi. 

Menimo, da predlog za uvedbo določila o vmesni kontroli izvajanja gozd- 
nogospodarskih načrtov po preteku petih let veljavnosti načrta ni potreben, 
ker temeljne organizacije redno spremljajo izvajanje načrtov, gozdarska in- 
špekcija pa je zadolžena za tekoče in trajno spremljanje del v gozdnogospo- 
darskih organizacijah in izvajanje del v okviru desetletnih gozdnih načrtov. 

Ne strinjamo se z uvedbo enotne stopnje prispevka za biološka vlaganja. 
To utemeljujemo z velikim razkorakom stopnje v dosedanjih letnih načrtih 
pri delovni organizaciji Gozdno gospodarstvo Ljubljana, pri kateri je znašala 
stopnja biološke amortizacije 14%, v družbenem sektorju pa 19% od prodajne 
cene lesa. Izenačitev stopnje bi pomenila, da bi moral zasebni sektor v kon- 
kretnem primeru povečati stopnjo ter del sredstev preliti v družbeni sektor. 

Menimo, da je potrebno kot določbo o skupnem gospodarjenju z gozdovi 
v zakonu opredeliti kriterije za oblikovanje temeljne organizacije kooperan- 
tov, z vidika smotrnega gospodarjenja z gozdovi, in sicer naj bi temeljna 
organizacija kooperantov predstavljala tudi zaokroženo gozdnogospodarsko 
celoto. 

Gozdno gospodarstvo, TOZD Logatec, ki gospodari z družbenimi gozdovi, 
se v celoti strinja z dopolnitvijo 12. člena, po kateri naj bi organizacije zdru- 
ženega dela v okviru Slovenije skupaj s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi za gozdarstvo Slovenije s samoupravnim sporazumom določile osnove 
in merila za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti. Do- 
sedanje razprave so pokazale, da bi morali za tiste temeljne organizacije, pri 
katerih celotni dohodek ne zadošča za pokrivanje materialnih stroškov poslo- 
vanja, minimalne predpisane amortizacije in obveznosti iz dohodka, zagotoviti 
določen del sredstev za razširitev materialne osnove dela. 

Pri izdajanju obrtnih dovoljenj za predelavo lesne surovine bi moral iz- 
dajatelj upoštevati mnenje samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo iz 
določenega območja, da bi se s tem zagotovila enakomernejša distribucija 
lesne surovine. 

Urediti je potrebno tudi delovanje zasebnih žag, ki nimajo obrtnega do- 
voljenja. Predlagamo, da se 46. člen zakona o gozdovih dopolni z naslednjim 
besedilom: »Lastniku se dovoli občasna uporaba žagarske naprave, ki mu jo 
je temeljna organizacija odobrila za domačo uporabo. Pristojni občinski organ 
mu izda občasno dovoljenje za razrez lesa za domačo uporabo, katero je vezano 
na določen rok, sicer pa se žagarska naprava zapečati«. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Marjan Ašič, delegat 
iz občine Celje ima besedo! 

Marjan Ašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin je skupaj s Svetom za varstvo okolja pri 
Občinski konferenci SZDL Celje in z delavci Gozdnega gospodarstva Celje 
obravnavala predlog za izdajo zakona in ga v načelu podpira, daje pa na- 
slednje predloge, ki naj jih Izvršni svet kot predlagatelj osnutka in pozneje 
predloga zakona po možnosti upošteva. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
daje celovito in obširno analizo stanja v gospodarstvu Slovenije s poudarkom 
na problematiki, ki zahteva ustrezne spremembe dosedanjega zakona o gozdo- 
vih. V materialih so našteti zakoni, ki so bili sprejeti v času od uveljavitve 
zakona o gozdovih in ki tako ali drugače posegajo na področje zakona o gozdo- 
vih. Med naštetimi pa ni zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu pravice 
uporabe, ki velikokrat bistveno posega na področje gozdov, predvsem kar za- 
deva odškodnino za gozdove. Menimo, da bi bilo koristno, da bi se ob pred- 
logu za izdajo zakona proučilo tudi vprašanje odškodnine za gozdove in da bi 
se končno določila primerna in realna odškodnina za gozdove ter da bi se do- 
ločilo, da se mora ta odškodnina vračati v gozdove. Gre namreč za to, da sedaj 
dobimo nerealno odškodnino, ki se daje in mora dajati za posek gozdov, ter 
da se tudi zato nesmotrno posega v gozdove pri raznih krčitvah zaradi komu- 
nalne, elektro in druge infrastrukture. 

Dalje menimo, da bi bilo treba tudi določiti, kaj je s tistimi lastniki goz- 
dov, ki z gozdovi slabo gospodarijo. O tem je bilo danes že govora in pred- 
lagamo, da se to v tem zakonu podrobno uredi, kot je to urejeno v zakonu o 
kmetijskih zemljiščih. V predlogu za izdajo zakona se poudarja, da naj bi se 
enotno obravnavala oba sektorja lastništva: družbeni in zasebni. V primeru, 
na katerega mislimo, gre za zbiranje prispevka za biološka vlaganja v gozdna 
območja. Za to zbiranje se predvidevata dva različna sistema, vsaj tako mi 
razumemo. Tu smo nekoliko drugega mnenja, kot predgovornik. Menimo nam- 
reč, da naj bi bil sistem enoten in da naj bi oba sektorja plačevala prispevek 
za biološko vlaganje v gozdove od stopnje od prodanega lesa. 

Dosedanje izvajanje 12. člena zakona o gozdovih, ki določa, da se v te- 
meljni organizaciji posebej ugotavlja tisti del dohodka, ki je rezultat prese- 
ganja povprečnih naravnih proizvodnih pogojev in je osnova za zbiranje sred- 
stev na republiškem nivoju, kaže, da je to komplicirano, neenotno in ga v pre- 
teklem obdobju nikakor ni bilo mogoče obdelati na zadovoljiv način. Tako 
je določeno tudi v 4. d točki predloga za izdajo zakona, zato predlagamo, da ta 
del dohodka ne bi jemali kot osnovo za zbiranje sredstev na republiškem ni- 
voju. V zasebnem sektorju, kjer so pogoji gospodarjenja med temeljnimi obrati 
za kooperacijo različni, je to zbiranje do sedaj potekalo brez problemov, in 
sicer z enotno stopnjo od vrednosti prodanega lesa. Del dohodka, ki je rezul- 
tat preseganja naravnih pogojev dela, pa naj se uporablja za izravnavo po- 
gojev dela znotraj območja na osnovi samoupravnih sporazumov med temelj- 
nimi organizacijami, saj je območje oblikovano na načelu, da je to naravno 
in gospodarsko nedeljiva celota, znotraj katere naj se uresničujejo najustrez- 
nejši cilji gospodarjenja z gozdovi. 

V predlogu za izdajo zakona je predvidena neka vmesna kontrola izva- 
janja gozdnogospodarskih načrtov po preteku petih let od veljavnosti načrta. 
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Menimo, da je tako določilo sprejemljivo samo kot primerjava med realizacijo 
in postavljenimi gozdnogospodarskimi cilji. Ni pa po naši oceni sprejemljiva 
vmesna kontrola kot revizija elaborata, ker bi to bistveno podražilo stroške 
gospodarjenja z gozdovi. 

V predlogu za izdajo zakona je po našem mnenju potrebno bolj precizno 
opredeliti, kaj vse pripada izvajalcu del v gozdu, ter tudi določiti nadome- 
stila in njihov obseg. Tu gre za delo kmetov v gozdu, kooperantov itd. Dalje 
predlagamo, da se v zvezi z izdajo planiranega zakona proučijo vse možnosti, 
kako bi se prilagodil razmeram v gozdarstvu 18. člen zakona o kmetijskih 
zemljiščih. Tu gre za problem slabega gospodarjenja, o čemer sem že uvo- 
doma govoril. O tem pa je govoril tudi že prejšnji razpravljalec. 

V zakonu naj se določi, da se vsa, v strnjenih gozdnih kompleksih ležeča 
negozdna zemljišča, ki služijo gozdni proizvodnji, štejejo za gozdno zemljišče. 
Dodajo naj se tudi določila o obveznem sodelovanju gozdarstva pri izdelavi 
prostorskih načrtov in usklajevanje teh z gozdnogospodarskimi načrti. Tu gre 
za že omenjene urbanistične in druge posege v gozdove, kjer se zaradi drugih 
interesov v škodo gozdov urejajo razne cenejše variante gradenj in podobno. 

Dalje naj bi se v zakonu določilo, da gozdarske organizacije sodelujejo pri 
gospodarjenju z gozdnimi površinami, kjer prevladuje večnamenska vloga 
gozdov. Tu gre za gozdove, ki se v zadnjem času vedno bolj uporabljajo v 
razne rekreativne in druge namene. 

V zakonu naj bi se tudi opredelila vloga in pomen zelenega gozdnega pasu 
v okolici mest in določili naj bi se nosilci stroškov vzdrževanja takšnega gozda, 
ki običajno ni zanimiv za gozdno proizvodnjo; drugega vzdrževalca in skrb- 
nega gospodarja za te površine pa tudi doslej ni bilo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Dora Rihar, dele- 
gatka iz Kranja ima besedo! 

Dora Rihar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za zbore Skupščine SR Slovenije iz občine Kranj sta na 
skupni seji obravnavali predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih. 

Člani skupin delegatov so sprejeli predlog za izdajo zakona, vendar pa 
predlagajo predlagatelju, da obravnava tudi naslednje pripombe: 

1. Dopolniti je treba splošne določbe zakona s tem, da izgradnja gozdnih 
cest ne služi samo izrabi gozdov, temveč v veliki meri tudi gojenju in varstvu 
gozdov, hkrati pa njihova izgradnja predstavlja tudi vlaganje v infrastrukturo 
posameznih predelov in območij in pomeni pogoj za splošni razvoj. Zato bi 
bilo treba to dejavnost uvrstiti v dejavnost posebnega družbenega pomena pri 
gospodarjenju z gozdovi in v okviru samoupravne interesne skupnosti za- 
gotoviti del skrbi in vpliva na njihovo smotrno in načrtno izgradnjo. 

Postavlja se vprašanje, kaj pomeni, da bi bilo treba izgradnjo gozdnih cest 
uvrstiti v dejavnost posebnega družbenega pomena. Ali to pomeni samo to, da 
se bo izgradnja cest usmerjala prek interesnih skupnosti za gozdarska ob- 
močja in republike ali tudi način financiranja. Mnenja smo, da gozdarstvo in 
predelava lesa ne moreta kriti izgradnje vseh potrebnih gozdnih cest, temveč 
bi morala sredstva prispevati tudi širša družbena skupnost. 

2. V načelih in ciljih zakona je temeljno določilo, da je treba zadržati do- 
ločilo o oblikovanju sredstev za biološka vlaganja, ki pa naj bi se dopolnilo 
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tako, da bi bile predvidene enotne stopnje prispevkov za biološka vlaganja za 
oba sektorja lastništva. 

Postavlja se vprašanje, ali je to minimalno ali maksimalno formiranje 
sredstev za biološka vlaganja in ali se odstotek ne more spreminjati glede na 
obveznosti po območnih načrtih. Če bo določen za oba sektorja enak odstotek, 
kaj je potem z oprostitvami za redno in izredno domačo uporabo lesa v za- 
sebnem sektorju? Če bi moral odstotek ostati nespremenjen, potem domača 
uporaba lesa ni oproščena plačevanja biološke amortizacije, ki bi jo lastnik 
gozda moral plačevati. Če pa bodo tudi v bodoče veljale oprostitve, pa se po- 
stavlja vprašanje, ali se za znesek oproščene biološke amortizacije lahko po- 
viša odstotek biološke amortizacije samo v zasebnem sektorju in ali ta znesek 
enako bremeni tudi družbeni sektor. Kako bi se torej zagotovila sredstva za 
izvajanje razširjene gozdne reprodukcije, če ni sistemsko rešeno financiranje. 

3. V 14. členu zakona, v točki 4 ali pa s posebnim samoupravnim spora- 
zumom bi bilo treba točneje opredeliti, kakšna nadomestila, poleg bruto oseb- 
nih dohodkov, pripadajo lastniku gozda za delo ter določiti njihovo letno mini- 
malno višino. 

4. Z ustreznimi izvedbenimi akti bi bilo treba v bodoče urediti zbiranje 
sredstev v višini 1,5 % od prodanega lesa, tako da bi ga obračunavale in na- 
kazovale lesna in celulozna industrija direktno na samoupravne interesne skup- 
nosti za gozdarska območja, ne pa prek Samoupravne interesne skupnosti za 
gozdarstvo republike. S tem bo omogočena tekoča in pa racionalna poraba 
sredstev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Jože Miklavčič, delegat 
iz občine Jesenice ima besedo! 

Jože Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija Skupščine občine Jesenice ima k predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona nekatere predloge, pripombe in raz- 
mišljanja. Zaradi lažje predstavitve bom šel po poglavjih predloga za izdajo 
zakona. 

Poglavje »Splošne določbe« bi morali glede na predlagano novo oprede- 
litev gozdnih cest, o tem je bilo danes tukaj že govora, predvsem delegat iz 
Kranja je o tem govoril, dopolniti tudi s politiko angažiranja združenih sred- 
stev skupnosti za pospešeno odpiranje vseh obstoječih gospodarskih gozdov in 
v naslednji fazi dati poudarek razširjeni biološki reprodukciji, kar je izrazita 
dolgoročna naložba. Poudarek na izgradnji gozdnih cest ustreza tudi porab- 
nikom lesa, ker je večje izkoriščanje lesne surovine možno realizirati le ob 
pospešeni izgradnji cest. 

Ocenjujemo, da ima predlagatelj zakona glede. združenih sredstev v 132 
skupnostih ponovno v mislih predvsem naložbe v razširjeno biološko repro- 
dukcijo, kar je razvidno iz poglavja o gospodarjenju z gozdovi — predzadnja 
alinea. V obrazložitvi se namreč navaja, da je deficit lesne industrije možno 
izenačiti z melioracijami malo donosnih gozdov, nič pa ne omenja, da sedanji 
gospodarski gozdovi niso več vsi aktivirani v smislu pridobivanja lesa, kar je 
velika družbena škoda, predvsem tudi za porabnike lesa. 

Glede točk b) in d) v splošnih določbah podpiram stališče delegata iz Lo- 
gatca, zato tega ne bom ponavljal.! 
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Poglavje »Gospodarjenje z gozdovi«, točka 2 »Skupno gospodarjenje z 
gozdovi«: K uvodnemu pojasnilu, da je temeljne zadeve glede organiziranja 
kmetov lastnikov gozdov razrešil zakon o združevanju kmetov, imamo nasled- 
nje pripombe: 

Zakon o združevanju kmetov je prilagojen razmeram v kmetijstvu in spe- 
cifičnih razmerij v gozdarstvu ne upošteva v zadostni meri. Vprašljiva je že 
uvodna določba, ki opredeljuje pogoje za sprejem v članstvo temeljnega obra- 
ta kooperacije. Član temeljnega obrata kooperacije gozdarstva je po tem za- 
konu namreč lahko samo kmet, ki se s pismeno pogodbo odloči za proizvodno 
sodelovanje s temeljnim obratom za kooperacijo. Glede na obvezno skupno 
gospodarjenje z gozdovi so tovrstne pogodbe močno vprašljive, ker bi z njimi 
ponovno načenjali dileme okrog obveznega skupnega gospodarjenja. 

Drugo je pogodba v smislu 32. člena zakona o gozdovih, s katero je na 
podlagi kmetovega organiziranega združenega dela omogočena višja oblika 
sodelovanja, pri kateri se kmet v pogodbenem času praktično izenači s polo- 
žajem delavca v združenem delu. Tako ozek krog kmetov-delavcev pa prav go- 
tovo ne more odločati o vseh zadevah zasebnih gozdov in posestnikov, zato 
tudi ta vrsta pogodbe, kot pogoj za sprejem v članstvo ni sprejemljiva, ker bo- 
mo sicer v marsikaterem temeljnem obratu kooperacije praktično brez članstva. 

Tudi letni pismeni dogovori, ki se z lastniki gozdov sklepajo na podlagi 
15. člena zakona o gozdovih, niso primerni, ker so operativnega značaja in se 
nanašajo resnično samo na izvajanje letnih planiranih gozdnogospodarskih del 
in na uveljavljanje pravic lastnikov gozdov pri izvajanju teh del. Ti dogovori 
se sklepajo za vsako leto posebej in vsako leto praviloma z drugimi lastniki, 
skladno z vrstnim redom teh del v območju zasebnih gozdov. To je vezava 
članstva in za te dogovore praktično sploh ni izvedljiva. 

Tako nam v zvezi s pogoji za članstvo temeljnega obrata za kooperacijo 
gozdarstva ostane izhodišče, ki smo ga imeli v mislih, ko smo prostovoljno 
članstvo zasnovali tudi v gozdarstvu, in to je, da naj bodo člani tisti kmeti 
— gozdni posestniki, ki želijo tvorno samoupravno sodelovati in odločati pri 
oblikovanju politike gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in pri razvijanju do- 
hodkovnih odnosov v temeljnem obratu za kooperacijo in ostalih temeljnih 
organizacij ah. 

Predlagamo, da zakon o gozdovih opredeli specifične pogoje v gozdarstvu 
in morda v razmislek tudi to, da bi v tem smislu dopolnili zakon o združevanju 
kmetov. 

V poglavju o skupnem gospodarjenju z gozdovi bo potrebno že v 26. 
členu zakona o gozdovih na novo opredeliti samoupravno odločanje o zadevah, 
ki se nanašajo na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi. Z vključitvijo delavcev 
v temeljni obrat za kooperacijo in v pogojih prostovoljnega članstva kmetov v 
temeljnih obratih za kooperacijo bo potrebno povsod, kjer je govora o odlo- 
čanju kmetov, smiselno uporabljati definicijo odločanja članov in delavcev te- 
meljnega obrata za kooperacijo. 

Na ustreznem rriestu je treba tudi izrecno poudariti, da sklepi članov in 
delavcev temeljnega obrata za kooperacijo veljajo tudi za gozdne posestnike- 
nečlane. Ob vključitvi delavcev v temeljni obrat za kooperacijo se kaže po- 
treba, da se v novih pogojih smiselno na novo opredeli tudi dohodkovni polo- 
žaj temeljnega obrata za kooperacijo v delovni organizaciji. S samoupravnim 
sporazumom o združevanju v delovno organizacijo moramo zagotoviti enake 
pogoje pridobivanja dohodka v vseh temeljnih organizacijah, torej tudi delav- 
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cev v temeljnem obratu za kooperacijo in v tem smislu naj zakon o gozdovih 
opredeli temeljna dohodkovna načela. 

Pojavljajo se tudi nejasnosti pri uresničevanju načel skupnega gospodar- 
jenja z gozdovi, zlasti na področju investicijske politike, v smislu enakomer- 
nega skladnega razvoja vseh delov gozdov območja, ne glede na lastništvo. 
Ves nesporazum nastaja zaradi zasebniškega vidika temeljnega obrata za. ko- 
operacijo, ki pa v procesu podružbljanja izgublja ta značaj. Na področju in- 
vesticij v zasebne gozdove ga že danes v celoti in nepovratno izgublja. Vsa 
družbena sredstva kmetov, vse gozdne ceste ter vsa tehnična opremljenost 
obrata za kooperacijo so po zakonu o združenem delu družbena lastnina. Ceste 
v zasebnih gozdovih imajo zaradi načela splošne rabe še dodaten družbeni po- 
men. Zato predlagamo, da zakon o gozdovih v tem smislu izrazi jasnejša na- 
čela uresničevanja skupnega gospodarjenja in enakomernega razvoja gozdov 
v območju. 

V zakonu o gozdovih bi bilo treba posodobiti tudi določbe 30. člena, kjer 
je govora o upravljanju gozdnogospodarske organizacije. Po sedanji formulaciji 
tega člena so pri odločanju na nivoju delovne organizacije namreč izločeni de- 
lavci temeljnega obrata za kooperacijo. Temeljni obrat za kooperacijo naj bo 
v organu upravljanja gospodarske organizacije zastopan po svojih delegatih 
izmed članov in delavcev po načelu delegatskega sistema. To naj velja tudi za 
ostale temeljne obrate. Odločanje oziroma glasovanje v tem organu pa naj 
bo skupno. 

K 3. točki, »Gospodarski načrti«, imamo predlog za razmislek. V ustrez- 
nem členu tega poglavja naj se območni načrti opredelijo kot razvojno usmer- 
jevalni, načrti gozdnogospodarskih enot pa kot izvedbeni. 

K 4. točki, »Gojenje in izkoriščanje gozdov«, točka a), predlagamo, da ob- 
močne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo izdajajo o ugotovitvah 
v zvezi z lokacijami objektov v gozdovih pismena soglasja. Pravzaprav je bilo 
danes v tem smislu tudi že govora. 

Glede točke c) imamo konkreten predlog, in sicer, da naj na področju ža- 
ganega lesa zakon vzpostavi še bolj temeljit red, tako da bi razrez lesa za 
lastno porabo organizirali samo na registriranih žagah z obrtnim dovoljenjem. 
K temu primeru bi navedel to, da je v blejskem gozdnogospodarskem območju 
neregistriranih približno 130 žagarskih naprav, nad katerimi pregled praktično 
ni možen. Zato predstavljajo pomembno žarišče nezakonitega razreza in pro- 
meta z lesom. Z ustrezno mrežo registriranih žag, za katere bi se dogovorili z 
občinskimi skupščinami, bi bile potrebe po uslužnostnem razrezu v celoti po- 
krite. Na ta način pa bi bilo laže obratovati in pa izvajati zakon o gozdovih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Mihael Marolt, delegat 
iz občine Grosuplje ima besedo! 

Mihael Marolt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Grosuplja smo na 
seji delegacije dne 5. 11. 1979 obravnavali predlog za izdajo zakona o gozdovih. 

Delegacija je ugotovila, da se višina sredstev za biološka vlaganja ugotav- 
lja po sedanjem zakonu o gozdovih ločeno za gozdove v zasebni lasti in ločeno 
za gozdove v družbeni lasti, ker so tudi dejanske razmere glede na družbene 
gozdove različne. Menimo, da bi bilo izenačevanje v okviru gozdnogospodar- 
skega območja nesmotrno tudi glede na samoupravno odločanje lastnikov goz- 
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dov pri sprejemanju dokumentov, ki vplivajo na višino bioloških vlaganj. Po- 
sebno bi bilo to nevzdržno v primeru, ko bi se morala ta sredstva preliva i iz 
zasebnih v družbene gozdove, kar bi neposredno vplivalo na ceno lesa, ki pri- 
pada lastniku gozda. Iz navedenih razlogov predlagamo, da se ta sprememba 
upošteva oziroma spremenijo ustrezne določbe. 

Dosedanji zakon o gozdovih določa, da so gozdnogospodarska območja ti- 
sta, ki so bila ustanovljena v povojnih letih glede na takratne gospodarsko- 
politične razmere. Ta razdelitev, ki upošteva zlasti gravitacijsko zaokroženost 
in gospodarsko-ekonomsko celovitost glede na gospodarjenje z gozdovi in pre- 
skrbo lesne industrije, večinoma ustreza tudi danes. 

V posameznih primerih pa se je v poznejšem razvoju družbenopolitičnih 
meja pokazalo, da razmejitev ne ustreza, ker gravitacijski in gospodarski ele- 
menti niso bistveni. Tako je občina Grosuplje z 20 000 ha gozdnih površin da- 
nes razdeljena na tri gozdnogospodarska območja, od katerih vsako izvaja svojo 
politiko, s čimer se ustvarjajo v mejnih območjih velike razlike pri obremenit- 
vah in uporabi lesne mase. Mnenja smo, da bi morala imeti občina kot upravno- 
politična institucija določeno možnost vplivati na usklajevanje teh nesoraz- 
merij posebno še, ker lahko dodeljuje gozdnim gospodarstvom gozdove v 
upravljanje, nima pa nobenih možnosti za gospodarjenje in urejanje odnosov 
na področju gozdarstva. 

Zato predlagamo, da se ob sprejemanju dopolnitev zakona o gozdovih 
vključi med določbe možnost sprememb gozdnogospodarskih območij in mož- 
nost določanja vpliva na politiko in gospodarjenje v gozdnih gospodarstvih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pismenih prijav ni več. Želi še 
kdo besedo? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: ' 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o goz- 
dovih se sprejme. 

2 Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Družbe- 

nopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih 
teles Skupščine in Zbora, ter pripombe delegatov iz razprave na seji Zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. Ugotavljam tudi, 
da je bil predlog za izdajo zakona sprejet v skladu s stališči Družbenopolitič- 
nega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sistemu obrambe pred točo. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Iva Marenka, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Želite besedo, 
tovariš Marenk? Prosim, besedo ima tovariš Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Da bom čim krajši, bom kar v telegrafskem slogu opozoril na nekatere stvari. 

Predlog zakona je bil pripravljen na podlagi predlogov in pripomb, ki 
sta jih ob obravnavi osnutka v juniju letos podala oba zbora in njuna delovna 
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telesa. Pri pripravi predloga zakona smo v skladu s sklepom Zbora občin ob 
obravnavi osnutka neposredno sodelovali s predstavniki ustreznih občin, Za- 
varovalne skupnosti in ustrezne organizacije združenega dela v območju se- 
verovzhodne Slovenije, ki organizira obrambo pred točo. 

Na podlagi pripomb in predlogov iz razprave v zborih in delovnih telesih 
je prišlo do nekaterih zelo pomembnih sprememb v konstrukciji predloga za- 
kona. Najpomembnejše so tiste, ki se nanašajo na opredelitev uporabnikov 
obrambe, saj ta ne služi, kot se pogosto sicer misli, le kmetijstvu. Pomembne so 
tudi tiste spremembe, ki se nanašajo na financiranje, kjer je sprejet osnovni 
princip, da prevzame financiranje, izgradnjo in vzdrževanje sistema celotno 
združeno delo v Sloveniji prek SR Slovenije, tekoče stroške delovanja pa ne- 
posredni uporabniki. Povečana je tudi, v skladu z razpravo v zborih, vloga 
zavarovalnih skupnosti, ki bodo prevzele pomembno obvezo pri sofinancirani u 
izgradnje sistema. 

Predlog zakona so obravnavali tudi neposredni uporabniki obrambe v se- 
verovzhodni Sloveniji. Sprejeli so ga brez pripomb z oceno, da so bile njihove 
pripombe zadovoljivo rešene. To govorim zato, ker želim še posebej poudariti 
da se to deloma nanaša na stališče Izvršnega sveta do obeh amandmajev k 
predlogu zakona. Zato glede na amandmaje želim opozoriti na naslednje: 

1. Glede amandmaja k 14. členu predloga sodi predlagatelj, da ga ne bi 
kazalo sprejeti, ker bi bil s tem narušen temeljni princip predloga zakona ki 
sem ga predhodno obrazložil: da za delovanje sistema obrambe, ko je le-ta po- 
stavljena s prispevkom združenega dela v Sloveniji, bodisi prek proračuna bo- 
disi prek zavarovalnih skupnosti, skrbijo neposredni uporabniki. Z uveljavit- 
vijo amandmaja pa bi se navezanost na proračunska sredstva zadržala tudi v 
času delovanja obrambe, kljub načelu, da gre za zavarovanje dohodka in pre- 
moženja znanih uporabnikov. 

2. Glede amandmaja k 12. členu predlagamo, da se formalno sicer ne 
sprejme. Izvršni svet pa sprejema iniciativo, ki je podana v vsebini. V tem 
smislu predlaga, da zbora zavežeta Izvršni svet, da predloži odlok o dinamiki 
financiranja izgradnje sistema obrambe pred točo, tako da bo zagotovljen za- 
četek del v okviru realnih možnosti v letu 1980 in konec del do konca leta 
1985. To pomeni, da bi se temeljna usmeritev amandmaja, ki pomeni izgradnjo 
sistema, v tem šestletnem obdobju realizirala. 

Zakaj želimo, da se amandma v zakonu ne bi uveljavil? Mislim da veli a 
poudariti naslednje: ' 

V tem trenutku so v prvi vrsti potrebne obsežne priprave za uresničeva- 
nje zakona, kar pomeni izdelavo študije, kje v Sloveniji realizirati obrambo. 

k* seveda opozoriti, da se do tega trenutka vrsta občin in regij v Slove- 
niji še ni opredelila, ali to namerava storiti ali ne in bo v tem primeru po- 
trebno zelo intenzivno usklajevanje. 

Potrebno je tudi zagotoviti kontinuiteto delovanja sistema v severovzhodni 
Sloveniji. Naš namen je, da bi se dogovorili, da to pomeni tudi dopolnitev tega 
sistema v prihodnjem letu. 

Nadalje bo potrebno na podlagi osimskih sporazumov začeti konkretno 
aktivnost. Objektivno pa seveda to pomeni, da operativno v tem trenutku ni 
mogoče reči — glede na to, da je od opredelitve združenega dela v posamezni 
regiji odvisno, ali bo ustanovljena samoupravna interesna skupnost ali ne da 
bi lahko sprejeli odlok, ki bi zavezoval Slovenijo za celotno srednjeročno'ob- 
dobje do prihodnjega leta, ker lahko pride tudi do etapnega odločanja 
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V tem smislu je naša želja, da nas zavežete za tako delovanje, da pa se- 
veda poskušamo v prvih mesecih prihodnjega leta uskladiti v tem okviru 
možnosti za realizacijo usmeritev, ki jih daje amandma. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. Pre- 
jeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta, ki ga je obrazložil tovariš Marenk. Obrav- 
navala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, Zakonodajno-pravna 
komisija pa tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni, kar gotovo govori 
v prid dejstvu, o katerem je govoril tovariš Marenk, da so bili v predhodni 
fazi pripombe in predlogi v največji meri usklađeni. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Sedaj moramo razčistiti še vprašanje v zvezi z amandmaji. Amandmaji niso 
bili predloženi v našem zboru, kot ste lahko razbrali, pač pa v Zboru združe- 
nega dela. Sedaj gre bolj za sklep, s katerim naj bi tudi naš zbor zavezal Iz- 
vršni svet, da stori, kar je storiti mogoče, da pride do realizacije že v letu 
1980 in da v tem primeru že v letu 1980 predloži odlok iz 12. člena zakona. Po 
obrazložitvi, ki jo je dal tovariš Marenk, se verjetno tudi naš zbor s tem stri- 
nja. Hkrati bi pa bilo zelo koristno, če bi, glede na interes, ki je bil prisoten 
ob razpravi, da se sistem obrambe pred točo res čimprej realizira, pozvali tudi 
občinske skupščine oziroma branjena območja, da storijo vse potrebno, da bi 
prišlo do realizacije tega zakona. 

V tem smislu predlagam, da naš zbor s posebnim sklepom naloži Izvršnemu 
svetu, tako kot je predlagal tovariš Marenk, da se zavzame za to, da pride 
do uresničitve zakona v določenih območjih že v letu 1980 in da v tem pri- 
meru že v letu 1980 predloži odlok iz 12. člena zakona. 

Zbor občin pa posebej poziva tudi občinske skupščine na branjenih ob- 
močjih, da store vse potrebno, da bi lahko prišlo do realizacije tega zakona. 

Ali se zbor strinja s tem sklepom? (Da.) Prosim, če glasujete. 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 predlagani sklep. 
Sedaj moramo glasovati o predlogu zakona v celoti, in sicer kot nam je 

bil predložen, brez amandmajev. Kdor je za predlog zakona, naj prosim gla- 
suje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. Če pa bi Zbor 
združenega dela sprejel amandmaje, se bomo pač morali z Zborom združenega 
dela še uskladiti. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obveznosti iz vlaganj v ener- 
getske objekte. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Jožefa Subica, svetovalca predsednika 
Republiškega komiteja za energetiko. Želite tovariš Subic besedo? Prosim! 

Jože Šubic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je marca 1979 že sprejela predlog za izdajo zakona o 
poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz vlaganj v energetske objekte ter zav- 
zela stališče, da je rešitev vprašanja gradnje energetskih objektov kontinuitete, 
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to je tistih, katerih gradnja se začne v tem srednjeročnem obdobju, konča pa 
v naslednjem, to je po letu 1980, na način, ki je predlagan, utemeljena in po- 
trebna, glede na to, da so sredstva za njihovo gradnjo po veljavnih sporazumih 
oziroma zakonih zagotovljena le do konca leta 1980. 

Osnutek zakona je v primerjavi s predlogom za izdajo dopolnjen v toliko, 
da vključuje med objekte tudi Rafinerijo Lendava, in sicer drugo fazo, ki jo 
prav tako zajema dogovor o temeljih plana razvoja SR Slovenije za obdobje 
1976—1980, ob upoštevanju, da bo gradnja objektov naftno-plinskega gospo- 
darstva, ki bodo vključeni v dogovor o temeljih plana, potekala po enakih 
načelih kot gradnja elektroenergetskih objektov. 

Spremenjeni srednjeročni sporazum o razvoju elektrogospodarstva, ki za- 
jema navedene objekte kontinuitete, je v fazi podpisovanja. Do sedaj ga je 
podpisalo 24 % podpisnikov osnovnega sporazuma. Zato bomo predlog zakona 
predložili, ko bo uveljavljen spremenjeni sporazum. 

Prav tako je že zaključena finančna konstrukcija izgradnje Rafinerije nafte 
Lendava in pripravljen samoupravni sporazum. 

Zakon o družbenem planu SR Slovenije bo uredil vprašanje financiranja 
objektov kontinuitete, saj je v osnutku že določeno, da se v samoupravnih 
sporazumih o temeljih plana reši tudi to vprašanje, kar pomeni, da v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju ne bo potrebe po sprejemanju takih aktov, kot 
je ta zakon. 

Tovarišice in tovariši! Pri pripravi predloga bomo upoštevali stališča in 
mnenja skupščinskih teles in jih na ustrezen način vgradili v predlog zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Šubic! Osnutek zakona ste 
dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila tudi pismeni poročili. Ali želita poročevalca besedo? 
(Ne.) Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Roman Mavri, delegat iz občine 
Laško. Prosim! 

Roman Mavri: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za delegiranje v oba zbora Skupščine SR Slovenije iz občine 
Laško sta na svoji seji dne 12. 11. 1979 obravnavali osnutek tega zakona, 
o katerem je pravkar govora, in ugotovili, da med temi objekti kontinuitete, 
o katerih govori zakon, ni omenjena Tovarna izolacijskega materiala, TOZD 
Rudnik. To ugotavljata zaradi naslednjega razloga. Obenem naj nekoliko pojas- 
nim zgodovino te temeljne organizacije. 

Gre za to, da so ugotovitve v sedemdesetih letih kazale na to, da takrat 
odkrite zaloge ne zagotavljajo več pridobivanja premoga za daljše časovno 
obdobje. Zaradi tega je bila v organizaciji sprejeta odločitev, da preneha s 
pridobivanjem premoga. Zaradi vsem znane naftne krize v letu 1974 je družba, 
torej republika Slovenija, spremenila stališče do tako imenovanih majhnih rud- 
nikov. Sprejeto je bilo stališče, da naj se ti rudniki ne zapirajo, zaradi česar 
bo potrebno vlagati tudi vanje. Zaradi tega je tudi investicija, da bi se Rudnik 
Laško ponovno odprl, prišla v sporazum o planu razvoja elektroenergetike za 
obdobje 1976—1980. Vendar ta obveznost še do danes ni realizirana. Zaradi tega 
nas preseneča, da ni tudi med temi objekti, ker je bila vendarle določena za 
to srednjeročno obdobje. To poudarjamo še iz enega razloga. Raziskave v zad- 
njem času, v zadnjega pol leta, so zelo spodbudne in kažejo na še precejšnjo 
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zalogo premoga. Ce pa se bo investiranje v začetna dela odlagalo, je vprašljiv 
tudi razvoj oziroma nasploh obstoj tega rudnika v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

Zaradi tega predlagata skupini delegatov, kot je bilo v uvodu rečeno, da 
se med te objekte, glede na že dogovorjene obveznosti, vnese tudi rudnik ozi- 
roma TIM Laško, TOZD Rudnik. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Šubic! 

Jože Subic: Med objekti kontinuitete, ki jih zajema spremenjeni 
sporazum, ki je bil sprejet v Skupščini Samoupravne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva in dan v podpisovanje 15. maja letošnjega leta, so tisti objekti, 
katerih investicije naj bi se začele oziroma so se nekatere že začele, do leta 
1980 ter zaključile po letu 1980. V primeru TIM Laško bi moral konkretno od- 
govoriti na to vprašanje. Očitno gre za to, da ta objekt, ki je vključen v seda- 
nji srednjeročni sporazum, ni omenjen, kar pomeni, da se bo ta investicija rea- 
lizirala do leta 1980. V tem primeru potem ni potrebno, da se vključi v tem 
zakonu oziroma v sporazumu med objekte kontinuitete. 

Glede na znano energetsko situacijo in glede na to, da sie z vsemi ukrepi 
pospešuje izraba lastnih energetskih virov, je stališče delegata utemeljeno. 
Toda mesto, kjer je treba iskati odgovor na to vprašanje, je Interesna skup- 
nost elektrogospodarstva. S tem zakonom smo vezani na akte interesne skup- 
nosti in pravzaprav je namen zakona ravno realizirati dogovore in sporazume, 
sklenjene v Interesni skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če 
nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o poroštvu Socialistične republike Slovenije za obvez- 
nosti iz vlaganj v energetske objekte se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, 

predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter 
pripombe delegatov na seji Zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 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 redia, to je na predlog zakona 
o prevzemu obveznosti Socialistične republike Slovenije za povrnitev škode, 
nastale na predmetih izjemne kulturne ali umetniške vrednosti, ki so poslani 
iz tujine zaradi razstavljanja. 

Predlog'zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Franca Zupana, svetovalca predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo. Zeli tovariš Zupan besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli. Predlog zakona sta obravnavala Odbor za fi- 
nance in Zakonodaj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
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Ce nihče, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o enotni matični številki občanov. 

Osnutek je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojo 
predstavnico določil tovarišico Milojko Virant, namestnico direktorja Zavoda 
SR Slovenije za statistiko. Želi tovarišica Virant besedo? (Ne želi) 

Osnutek zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitič- 
ni in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pred- 
ložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo, ima tovariš Franc Novak, delegat iz občine 
Kamnik. Prosim! 

Franc Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naši skupini delegatov imata k osnutku zakona o določanju, dodeljevanju in 
uporabi enotne matične številke občanov naslednje pripombe: 

V 5. členu se glede na drugi odstavek postavlja vprašanje, ali velja to do- 
ločilo samo za območje republike Slovenije. Ce velja za območje celotne drža- 
ve, pa je to določilo vsebovano v zveznem zakonu in se ta odstavek lahko črta. 

V 7. členu je potrebno dodati na koncu člena »ki jih vodi organ«. Organ za 
notranje zadeve ne bo mogel poskrbeti, da bo enotna matična številka občanov 
vpisana v vse predvidene evidence, kot so zemljiški kataster, kadrovska evi- 
denca in drugo. Postavlja se vprašanje, če je resnično potrebno enotno matično 
število občanov vpisovati v prav vse listine, naštete v 8. členu, torej v potne 
liste, v evidenco o izdajanju vozniških dovoljenj. Ali bo potem potrebno za- 
radi enotne matične številke tiskati nove dokumente! 

V 9. členu v 3. vrstici je potrebno besedo »ter« nadomestiti z besedo »ali«, 
tako da se glasi: »se vpiše matična številka na podlagi istega obvestila ali na 
podlagi izpiska«. 

V 11. členu je potrebno dodati odstavek: »Zavod je dolžan voditi eviden- 
co o uničenjih matičnih številk«. 

Skupini se strinjata, da tega obveznega dela ne bo mogoče opraviti v red- 
nem delovnem času in bo potrebno nadurno delo. Dejstvo pa je, da bodo ta 
opravila izvrševale v pretežni večini ženske, od katerih jih je precej mater z 
otroki. Urna postavka je sicer izračunana, je pa neprimerljiva z nekaterimi 
nujnimi postavkami nekvalificiranih, polkvalificiranih in kvalificiranih de- 
lavcev z drugimi delavci. 

V zakonu ni nikjer določeno, od kod sredstva za dokončno izvedbo 
zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Dora Rihar, delegatka iz 
občine Kranj ima besedo! 

Dora Rihar : Pripomba naše skupine delegatov se nanaša pravzaprav 
na 8. člen osnutka zakona in je identična s pripombo iz občine Kamnik. Vpra- 
šanje je torej, zakaj evidenčno številko v toliko in toliko dokumentov. Gre to- 
rej za vprašanje racionalnosti izvedbe tega postopka. 
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Predsednica Silvia Jereb : Hvala! Zeli še kdo besedo? Prosim! To- 
variš Janez Zaplotnik, delegat Skupščine mesta Ljubljana ima besedo! 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina za delegiranje delegatov je na seji dne 5. 11. 1979 v zvezi 
s tem zakonom sprejela nekatere pripombe. Prva se nanaša na 5. člen, in sicer, 
da se namesto »centralni register« napiše »register, ki ga določi Zavod«. Tu je 
mišljen Zavod za statistiko. V Sloveniji imamo centralni register, imamo pa tu- 
di registre po občinah in v naši razpravi je bilo nakazano, da bi bili to občinski 
registri. 

Za 7. člen predlagamo, naj bi se glasil: »Zavod pošlje določeno matično 
številko občanom in občinskim upravnim organom za notranje zadeve, ki jo 
vpišejo v ustrezno evidenco liste občanov«. Sprememba je čisto praktičnega 
značaja, da ne bi bilo dvakratnega pošiljanja teh podatkov. 

10. člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Ce občinski upravni organ za 
notranje zadeve ugotovi, da občainu ob prijavi ali kakšni drugi spremembi 
še ni bila določena matična številka, to številko občanu določi in o tem obvesti 
Zavod«. Organ za notranje zadeve bi določil matično številko občanu iz kvote, 
ki mu jo je na osnovi zakona dodelil Zavod. 

Spremeni naj se 14. člen, drugi odstavek, ki naj bi se glasili takole: »Občin- 
ski upravni organi za notranje zadeve so dolžni najpozneje do 1. marca 1981 
vpisati matične številke v osebne kartone registra stalnega prebivalstva oziro- 
ma v drugo ustrezno evidenco«. To je skrajšano. Spremembo predlagamo, ker 
nekateri občinski organi za notranje zadeve že vodijo register prebivalstva na 
napravah avtomatske obdelave podatkov. Ce določamo samo eno vrsto doku- 
menta, bi bili s tem ti načini vodenja evidence izključeni. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Tovarišica 
Virant, prosim! 

Milojka Virant: Tovariši delegati, tovarišice delegatke! Te pripom- 
be nam bodo zelo dobrodošle pri nadaljnjem postopku priprave predloga in 
jim bomo lahko upoštevali, ker so dokaj utemeljene. Hotela bi povedati, da je 
v Odboru za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela že bila dana tudi 
načelna pripomba, da bi bilo primermo, da bi zakon vseboval res samo tista 
določila, ki so nujno potrebna za določitev matične številke in določitev osnov- 
nih obveznosti, vse drugo pa naj bi urejali podzakonski predpisi. Dejansko se 
vzporedno s tem že pripravlja pravilnik na ravni republike, deloma skupaj z 
Republiškim sekretariatom za notranje zadeve, in mislim, da bomo te pripom- 
be v glavnem lahko upoštevati. 

Tudi glede sredstev je stvar v teku. Ta pripomba je bila dana že na Iz- 
vršnem svetu in iščemo možnosti za racionalizacijo stroškov, zlasti glede tega, 
kaj je nujno potrebno delati v nadurah, kaj se da morda opraviti na kak dru- 
gačen način. To bo razrešeno do predloga proračuna in bo delitev stroškov med 
republiko in občino bolj natančno specificirana. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala Hepa, tovarišica Virant! Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 
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1. Osnutek zakona o enotni matični številki občanov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in 

mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pripombe dele- 
gatov iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za ta 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. 

Vračamo se na 8. točko dnevnega reda. Predsednik Zbora zdru- 
ženega dela me je obvestil, da je Zbor sprejel oba amandmaja, ki ju je vsebin- 
sko obrazložil tovariš Mlarenk. Dovolite, da ju še enkrat preberem. 

Amandma k 12. členu se glasi: »Sredstva iz prejšnjega odstavka, ki jih 
zagotavlja Socialistična republika Slovenija, se zagotovijo s posebnim odlokom 
Skupščine SR Slovenije za leto 1980 in po letni dinamiki za obdobje 1981 do 
1985«. Ne gre torej za to, da naj si Izvršni svet prizadeva, pač pa naj predloži 
odlok. 

V 14. členu se drugi odstavek črta. Gre za vprašanje, kako naj bi se delili 
stroški pri radarski službi. 

Sprašujem Zakonodajno-pravno komisijo, če se s temi amandmaji strinja! 
(Da.) Odbor za družbenoekonomske odnose? (Da.) In predlagatelj? Prosim, to- 
variš Marenk ima besedo! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ocenjujemo, da naše nasprotovanje k spremembi 12. člena ni bilo formalne 
narave. Gre vendarle za vprašanje, ali bi lahko sprejeli obveznost, ki je zato, 
ker se postopek začne pri občinah, objektivno ne bi mogli speljati. Smo pa, 
kot sem rekel, resnično sprejeli obveznost, da se bomo močno zavzeli, da se rea- 
lizacija programa v letu 1980 začne in da se konča do konca leta 1980. Vendar 
bi to v tem trenutku pomenilo le sprejeti obveznost, da se bo v letu 1980 to 
resnično začelo, česar pa v imenu predlagatelja seveda ne morem sprejeti, in 
sicer iz razlogov, ki sem jih povedal v predhodni razpravi. Najbrž pa glede na 
obravnavo v Odboru za agrarno politiko ne bi kazalo nasprotovati amandma- 
ju k 14. členu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Marenk! Prehajamo 
na glasovanje. Najprej dajem na glasovanje amandma Zbora združenega dela 
k 12. členu, ki se glasi, kot sem rekla: »Sredstva iz prejšnjega odstavka, ki jih 
zagotavlja Socialistična republika Slovenija, se zagotovijo s posebnim odlokom 
Skupščine SR Slovenije za leto 1980 in po letni dinamiki za obdobje 1981 do 
1985«. Kdor je za ta amandma, maj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma k 14. členu z večino glasov sprejet. 
Zdaj dajem na glasovanje še amandma k 14. členu, ki določa, da se drugi 

odstavek tega člena črta. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (51 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma k 14 členu z večino glasov sprejet. 
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Zdaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdio proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Sergeja Bubnova, svetovalca republiš- 
ke sekretarke za urbanizem. Zeli tovariš Bubnov besedo? (Da.) Prosim! 

Sergej Bubnov: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zakon obravnava le načela za evidentiranje naselij, ulic in stavb. Podrob- 
nejša določila za imenovanje in evidentiranje bodo vsebovali izvršilni predpisi, 
katerih osnutki so že pripravljeni. Gre za pravilnik o določanju imen, naselij, 
ulic ter označevanje naselij, ulic in stavb in navodilo o evidentiranju območij 
teritorialnih enot in hišnih številk. 

Izvršilne predpise izda direktor Geodetske uprave Slovenije v soglasju z 
direktorjem Zavoda Slovenije za statistiko v roku enega meseca po uveljavit- 
vi tega zakona. 

V predloženem osnutku zakona so upoštevane pripombe, predlogi in mne- 
nja, ki so jih dala delovna telesa Skupščine ob obravnavi predloga za izdajo za- 
kona. Pri obravnavi osnutka zakona v Zakonodajno-pravni komisiji in Odboru 
za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin so bile podane nekatere 
pretežno redakcijske pripombe, ki jih bomo tudi upoštevali pri pripravi pred- 
loga zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš .Bubnov! Osnutek za- 
kona ste prejeli. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Jožica Černič, delegatka iz ob- 
čine Piran. Prosim! 

Jožica Cernič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Piran kot konferenca delegacij za opredeljevanje smer- 
nic za delegacijo Skupščine občine Piran za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
je na seji 29. oktobra 1979 obravnavala osnutek zakona o imenovanju in evi- 
dentiranju naselij, ulic in stavb in na osnovi razprave posredovala delegaciji 
smernice, o katerih je delegacija zavzela svoje stališče in me kot delegata za 
današnjo sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije zadolžila, da posredujem tale 
predlog: 

11. člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Hišne številke v naseljih dolo- 
ča in dodeljuje za komunalne zadeve pristojni upravni, organ oziroma krajev- 
ni urad«. 

Navedeno spremembo predlagamo zato, da se občanom, ki uveljavljajo pra- 
vice v zadevi dodeljevanja hišne številke, čimbolj poenostavi in skrajša pot, 
saj bi lahko te zadeve urejevali v svoji občini pri upravnem organu, pristoj- 
nem za komunalne zadeve alii celo na krajevnem uradu v smislu določil zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
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republiških upravnih organih, ki daje krajevnim uradom večje pristojnosti. 
Za geodetske zadeve pristojni občinski organi pa so praviloma skupaj za več 
občin v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tu gre za večjo spremembo. Boste 
lahko kaj odgovorili, tovariš Bubnov, ali pa bo predlagatelj to proučil? (Pro- 
učili bomo.) Hvala! Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Zorman, delegat iz obči- 
ne Cerknica! 

Franc Zorman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Moja razprava ni toliko vezana na zakon, ker se z zakonom strinjamo. 
Mislim pa, da gre tu za primer, ko imamo poleg zakona še izvršilne predpise, 
ki pa včasih bolj prizadenejo, če lahko tako rečem, ali pa močno vplivajo na 
samo izvajanje zakona, da ,je zakon težko sprejeti. 

Gre namreč za določbo pravilnika o naseljih. Ta v 7. členu določa, da je 
naiselje skupina najmanj 7 hiš. Pri nas imamo precej majhnih naselij. Med voj- 
no so bile vasi požgane, imajo pa svojo zgodovino, ima svoja obeležja, so geo- 
grafski pojem. Zdaj bi morali taka naselja ukiniti zaradi tega, ker sta v njih 
morda samo še dve hiši ceh. Mislim, da tega predloga ne moremo sprejeti. Zato 
je prav, da tudi na tem mestu opozorim na to. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Zorman! Zeli še kdo be- 
sedo? (Ne.) 

Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 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 ter pripom- 
be delegatov iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za ta 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 13. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
začasni ustavitvi izvajanja sprememb v območjih občin, krajevnih skupnosti, 
naselij in ulic ter sprememb v oštevilčenju hiš. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojo predstavnico določil tovarišico Milojko Virant, namestnico direktorja Za- 
voda Socialistične republike Slovenije za statistiko. Ali želite besedo, tovari- 
šica Virant? (Ne.) 

Predlog odloka ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če nihče, potem zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Niihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
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Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o določitvi skupnega zneska) sredstev za financirainje programa graditve in mo- 
dernizacije tehnične baze mobilnega Radia Jugoslavije od leta 1980 do leta 1984. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ. Predstavnica naše delegacije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ je tovarišica Milena Rakčevič, predstavnik Izvršnega 
sveta pa tovariš Franc Skufca, republiški podsekretar v Republiškem sekreta- 
riatu za finance. 

Želita predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnu- 

tek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Zeli kdo besedo? Prosiim, tovariš Bogdan Birsa, delegat iz občine Koper! 

Bogdan Birsa: Tovarišica predsednica, tovarišice tin tovariši delegati! 
Čeprav sem na začetku oddal mnenje naše delegacije k osnutku zakona, sem 
zato, ker ni nihče od pristojnih ugovarjal, dolžan prebrati mnenje skupine de- 
legatov. 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na seji 5. no- 
vembra 1979 obravnavala osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sred- 
stev za financiranje programa gradnje in modernizacije tehnične baze mobil- 
nega radia Jugoslavije od leta 1980 do leta 1984. Delegati podpirajo osnutek za- 
kona, (imamo pa naslednje pripombe in predloge: 

Zavzemamo se, da naj bi se Radio Jugoslavija v svojih programih in seve- 
da tudi v svoji tehniki naslonil na tiste radijske postaje v Jugoslaviji, ki že 
oddajajo programe v tujih jezikih. To velja na primer za Radio Koper, ki ima 
tudi italijanski program, za Radio Novi Sad, ki ima tudi madžarski program, 
za Radio Priština z albanskim programom in tako dalje. Maja letos je bil sklen- 
jen dogovor med Radiom Jugoslavija in Radiom Koper, da bi Radio Koper od 
leta 1981 dalje pripravljal programe v italijanščini za Radio Jugoslavija. To je 
pomemben korak naprej, ki pomeni uresničevanje decentralizacije Radia Ju- 
goslavije in bi ga morali upoštevati tudi pri proučevanju navedenega zakona. 
Seveda podpiramo prizadevanja, da bi vprašanje mobilnosti sredstev Radia 
Jugoslavija rešili čimprej. Sodimo pa, da bi morali to urediti z decentralizira- 
njem. Sredstva namreč ne bi smela biti na enem mestu, saj bi bila v primeru 
vojne nevarnosti lokacija Radia izpostavljena. Poleg tega menimo, da bi morali 
mobilna sredstva, ki bi bila na razpolago, sproti uporabljati, ker bi sicer pro- 
padla. Menimo tudi, da je treba dati pri nakupu opreme vso prednost domačim 
proizvajalcem ter tudi sicer upoštevati stabilizacijske ukrepe, saj se zdi pro- 
gram opreme za predvideno mobilnost sredstev preveč razkošen. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Verjetno bi bilo težko priča- 
kovati, da bi katerikoli predstavnik lahko odgovoril. Zato bi predlagala, če 
se strinjate, da se to posreduje kot delegatsko vprašanje prek naše delegacije 
v Zbor republik in pokrajin. Ker pa sicer osnutek zakona podpirate, bi lahko 
o osnutku zakona glasovali. Ker se vprašanje ne nanaša na naš izvršni svet, pač 
pa na Zveznega, predlagam, da bi to delegatsko vprašanje postavili prek to- 
varišice Rakčevičeve. 

Tovariš Lojze Skok, član naše delegacije v Zboru republik in pokrajin želi 
besedo. 

24 
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Lojze Skok : Če bi hoteli predloge delegacije iz Kopra uresničiti, bi 
morali ta zakon zavrniti. Nemogoče je dati soglasje k zakonu, ki predlaga finan- 
ciranje radijske postaje, hkrati pa se zavzemati za decentralizirane rešitve, zla- 
sti tehnične. Toda če dajemo soglasje k temu, se moramo opredeliti za to re- 
šitev. Resnica je, da je bil pred desetimi leti že tak dogovor, kot ga zdaj omenja 
tovariš Birsa, v Jugoslaviji sprejet, samo ni bil realiziran. V raznih odborih, 
zlasti pa v Odboru za finance, so naši delegati opozorili na finančno plat, pred- 
vsem za naslednje leto, ki bo izredno težko in za katerega pravimo, da naj bi 
bilo stabilizacijsko. Iz teh razlogov bi bilo modro, da se financiranje uredi za 
daljše obdobje. Podpiramo tudi težnje, da se ta investicija čim racionalnej- 
še reši. 

Y Komisiji za informiranje sem plediral za vključitev domačih proizva- 
jalcev v dobavo opreme, vendar z delnim uspehom. Komisija je to le priporo- 
čila, ni pa sprejela takega jasnega stališča. Mislim, da je verjetno realno vztra- 
jati pri tem, da se program decentralizirano pripravi. Če sta na primer emitira- 
nje in tehnična baza na istem mestu, bi bilo modro in racionalno in v korist 
poslušalcem v inozemstvu, če bi programe zanje pripravljale tiste radijske 
postaje, ki so bile že doslej najbolj vešče in so pokazale največ uspeha pri do- 
sedanjem delu s posameznimi jezikovnimi področji. Prav gotovo pa so najbolj 
usposobljene tiste radijske postaje, ki oddajajo za naše državljane, ki so pri- 
padniki narodnostnih manjšin s teh jezikovnih področij. 

Zato predlagam, da bi predlog za racionalno izvedbo, decentralizirano pri- 
pravljanje programa in vključitev domačih proizvajalcev opredelili kot nalogo 
naši delegaciji, da skuša to uveljaviti v rešitvah, ki se bodo sprejemale skupaj 
s predlogom zakona. Decentraliziranja tehnične baze pa ne moremo uresničiti, 
če dajemo soglasje k takemu zakonu, in dajemo ga. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Skok! Mislim, da je delno 
pomagano. Če pa sem prav slišala tovariša Birso in če se prav spominjam do- 
godkov, sta Radio Koper in Radio Jugoslavija letos podpisala družbeni dogovor 
o medsebojnem programskem sodelovanju. Torej je to, kar ste predlagali, del- 
no že uresničeno. Če pa mislite, da po vsem tem ni več treba posebej vprašati 
in da taka pripomba delegaciji zadostuje, potem pač ni treba postaviti vpra- 
šanja, razen če menite, da ne dajete pristanka k osnutku zakona. 

Bogdan Birsa: V tej kratki obrazložitvi sem poudaril, da načeloma 
dajemo soglasje, da pa naj bo formulacija bolj podrobna. Tudi danes v Skup- 
ščini smo odločali sem pa tja, ampak smo nazadnje le uspeli. Če gre samo za 
decentralizacijo programa, ne pa tudi sredstev, moram reči, da ne dajemo 
soglasja. 

Predsednica Silva Jereb: Za decentralizacijo sredstev gre, za pro- 
gram seveda tudi, saj to je že zapisano v družbenem dogovoru med Radiom Ko- 
per in Radiom Jugoslavija. 

Bogdan Birsa: Ni treba razumeti, kot da gre isamo za Radio Koper. 
Gre za princip. Tehnična sredstva se bodo nabavljala in modernizirala, kadar 
bi jih recimo rabili, namesto da bi že danes služila vsaj deloma namenu, s temi 
decentraliziranimi postajami in programi, ki že delujejo. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala! Se kdo želi besedo? (Ne.) Ce nihče, 
potem zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku zakona o določitvi skupnega zneska sredsev za financiranje programa 
graditve in modernizacije tehnične baze Mobilnega radia Jugoslavije od leta 
1980 do leta 1984. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Socialistične repu- 
blike Slovenije soglasje k predlogu zakona o določitvi skupnega zneska sred- 
stev za financiranje programa graditve in modernizacije tehnične baze Mo- 
bilnega Radia Jugoslavije od leta 1980 do leta 1984 in da v usklajevalnem po- 
stopku uveljavlja pripombe iz razprave na seji zbora 

Ima kdo kakšno pripombo k temu sklepu? (Ne.) Kdor je torej za, naj 
prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Na predlog našega Odbora za finance pa predlagam, da sprejmemo še na- 

slednji sklep: 
Delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije naj ob obravnavi os- 

nutka zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa 
graditvi in modernizacije tehnične baze Mobilnega Radia Jugoslavije od leta 
1980 do leta 1984 zahteva, da se ob proračunu federacije za leto 1980 predloži 
tudi pregled tako imenovanih negospodarskih investicij po že sprejetih zako- 
nih in da se ob predložitvi osnutka družbenega plana Jugoslavije za naslednje 
srednjeročno obdobje predloži program negospodarskih investicij za naslednje 
srednjeročno obdobje. 

Zeli o tem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je za sklep, naj prosim gla- 
suje! (54 delegatov glasuje zia.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na li5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji protokola k sporazumu med vlado Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonom- 
skem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih pod- 
jetij in drugih objektov v SFRJ, z dne 2. novembra 1972. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnica naše delegacije je tovarišica Milena Rakčevič, 
predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Škufca, republiški podsekretar 
v Republiškem sekretariatu za finance. Želita predstavnica delegacije in pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog odloka o soglasju in 
mnenje Izvršnega sveta. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Ko- 
misija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo poročevalci Odbora in komisij poročila še 
ustno dopolniti? (Da.) Prosim, tovariš Srečko Panič, poročevalec Komisije za 
mednarodne odnose ima besedo! 

Srečko Panič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za mednarodne odnose je ob razpravi o predlogu zakona na predlog 
predstavnika Izvršnega sveta izrazila mnenje, da se sprejme amandma zato, 
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da bi bilo jasno določeno, da gre za obveznosti končnega uporabnika. Medtem 
pa nas je Izvršni svet obvestil, da pripravlja Zvezni izvršni svet zakon o črpa- 
nju kredita, ki bo vseboval jasna določila v zvezi z obveznostmi končnega upo- 
rabnika najetih kreditov. Na ta način odpade potreba po amandmaju, ki smo 
ga predložili in ga zato urmikamo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Pričenjam razpravo. Želi kdo be- 
sedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Ker 
je poročevalec Komisije za mednarodne odnose, kot ste slišala, umaknil amand- 
ma te komisije, ki je razviden iz poročila Komisije z dne 26. oktobra 1979, mo- 
ramo glasovati samo o predlogu odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve nam je pred- 
ložila v obravnavo in sprejetje predlog odloka o imenovanju guvernerja Na- 
rodne banke Slovenije. 

Predstavnica Komisije je tovanišica Mihaela Verbič, članica te komisije. 
Zeli predstavnica predlagatelja besedo? (Ne.) Zeli kdo o predlogu odloka raz- 
pravljati? (Ne.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujete. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za gu- 
vernerja Narodne banke Slovenije imenovan tovariš Mirko Jamar, član Po- 
slovodnega odbora Ljubljanske banke, Združene banke Ljubljana. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu in republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat 
v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsednikom delovnih teles, pa tudi 
skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta 
enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatska vprašanja skupine dele- 
gatov iz občine Ravne na Koroškem, skupine delegatov iz občine Ptuj in sku- 
pine delegatov iz občine Koper. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Ravne na Koroškem 
bo odgovoril tovariš Franc Premk, pomočnik predsednika Republiškega komi- 
teja za promet in zveze. Prosim! 

Franc Premk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Socialistične repu- 
blike Slovenije iz občine Ravne na Koroškem je na svoji seji 5. 10. 1979 obrav- 
navala problematiko v zvezi z izdajo nalepnice za motorna vozila, ki so izvzeta 
od prepovedi uporabe ob določenih dnevih glede na določbe zakona o omejitvi 
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uporabe in vožnje osebnih in drugih motornih vozil in odloka o izdaji nalepnic 
za motorna vozila, ki so izvzeta od prepovedi uporabe in omejitve vožnje. Sku- 
pina delegatov je ugotovila, da so predpisi, ki urejajo to področje, preveč togi, 
neživljenjski in povzročajo veliko nezadovoljstva med ljudmi. Občutna mate- 
rialna škoda nastaja pri delovnih organizacijah, ki se ukvarjajo z gozdarstvom, 
saj ni urejeno vprašanje prevoza delavcev ina delo in z dela ob dnevih, ko je 
prepovedana uporaba določenih motornih vozil. Zlaisti gre pri tem za problem, 
da so delovišča oddaljena od sedeža temeljne organizacije združenega dela tudi 
do 30 km in več. 

Nadaljnji problem je pri veterinarski postaji na Prevaljah. Gre za to, da 
veterinarji ne morejo kontinuirano opravljati svojega dela, ki je nedvomno zelo 
pomembno za kmetijstvo, saj službenih vozil nimajo, za svoja osebna vozila 
pa do nalepnic niso upravičeni. Problem pa se pojavlja tudi pri delavcih, ki so 
zaposleni v Železarni Ravne in v drugih delovnih organizacijah v občini, kjer 
ni urejen javni prevoz na delo in z dela, čeprav so od prve avtobusne postaje 
oddaljeni tudi 20 km in več. Isto velja tudi za prevoz otrok v šolo in vzgojno- 
varstvene ustanove. 

Predlagamo, da se navedena problematika čimprej zadovoljivo reši. 
Odgovor na to delegatsko vprašanje je naslednji: Da bi v cestnem pro- 

metu varčevali s tekočimi gorivi, je bil sprejet zakon o omejitvi uporabe in 
vožnje osebnih in drugih motornih vozil, ki ga je sprejela Skupščina Socialisti- 
čne federativne republike Jugoslavije na seji Zveznega zbora dne 24. 5. 1979, 
zakon pa je začel veljati 3. 6. 1979. Določeno je tudi bilo, da mora Zvezni izvrš- 
ni svet najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona poročati Skup- 
ščini Socialistične federativne republike Jugoslavije o učinku in doseženih re- 
zultatih uporabe tega zakona. 

V letih 1978 in 1979 se potrošnja plinskega olja in bencina povečuje po 
stopnji, ki je večja od 12 % in je približno enaka stopnji letnega porasta regi- 
striranih cetstnih vozil. To povečanje pogojuje uvoz večje količine nafte in an- 
gažiranje večjih dodatnih deviznih sredstev. Situacija na svetovnem tržišču 
surove nafte otežuje preskrbo iz uvoza zaradi stalnega povečanja cen. Takšna 
situacija je zahtevala od večine držav uvoznic nafte določene ukrepe za varče- 
vanje z gorivi. Pričakujemo, da bomo s sprejetimi ukrepi privarčevali 300 000 
ton plinskega olja in bencina. Z omejitvijo vožnje osebnih avtomobilov in mo- 
tornih koles v določenih dneh, to je povprečno 6 dni v mesecu, po 3. členu tega 
zakona kakor tudi z omejitvijo hitrosti bomo privarčevali okrog 180 000 ton 
bencina. Omejitev dolžine relacije določenih vrst tovornih vozil in avtobu- 
sov, pa tudi prepoved uvajanja novih avtobusnih linij na daljših relacijah pa 
naj bi prinesla nadaljnji prihranek 120 000 ton plinskega olja. V skupnem učin- 
ku znaša prihranek 300 000 ton tekočih goriv, kar zmanjšuje potrebo po uvozu 
nad 1,000.000 ton surove nafte ali prihranek 120,000.000 dinarjev. 

Določbe zakona, ki se nanašajo na omejitve dolžine relacije za tovorna vo- 
zila in avtobuse, so v skladu s cilji, načeli in s smerjo razvoja družbenega do- 
govora o prometni politiki Jugoslavije, ki je bil sklenjen in potrjen v Skupšči- 
ni Socialistične federativne republike Jugoslavije v začetku leta 1978. 

Tudi Skupščina Socialistične republike Slovenije je na sejah Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin v februarju 1977 sprejela stališča za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v Socialistični 
republiki Sloveniji iin predlagala, da mora biti prometna politika, v skladu s 
planskimi cilji, usmerjena v celovitejši razvoj prometa in smotrnejšo delitev 
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dela med posameznimi prometnimi panogami po načelih družbene uspešnosti, 
zlasti na področju tovornega prometa. 

Pri nadaljnjem usmerjanju razvoja in delitve dela med posameznimi pro- 
metnimi panogami je treba dajati prednost rešitvam, ki bodo omogočale oprav- 
ljanje kompleksnih transportnih storitev z najnižjimi s t roški. Pri tem moramo 
upoštevati predvsem kriterije najmanjših skupnih stroškov družbene reproduk- 
cije, možnosti uporabe obstoječih kapacitet in uvajanja sredstev koordiniranega 
transporta ter prihranke pri uporabi energije. Upoštevajoč te cilje in kriterije 
ter opredelitve v družbenem planu Socialistične republike Slovenije je potreb- 
no prevoze potnikov usmerjati na javna prevozna sredstva, železnice, ceste in, 
tam kjer je, tudi na letalski prevoz. 

Sedanji način omejitve uporabe osebnih vozil, ki jih predpisuje zakon o 
omejitvi vožnje osebnih in drugih motornih vozil, ne zadovoljuje potreb var- 
čevanja s tekočimi gorivi in v veliki meri omejuje vse tiste organizacije zdru- 
ženega dela in ljudi, ki so neposredno vezani na uporabo osebnega vozila za 
opravljanje svojih delovnih dolžnosti in nalog. Upoštevajoč ugotovitve in pred- 
loge takšne vrste je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije 
že v maju 1979 takoj po uveljavitvi teh omejitev s teleksom obvestil Zvezni ko- 
mite za promet in zveze, s kakšnimi problemi se srečujejo organizacije zdru- 
ženega dela in občani. Poudarjena je bila specifičnost v Sloveniji, ki izhaja iz 
policentričnega razvoja, iz enakomernega razvoja vseh področij. Konkretno 
so bili navedeni naslednji problemi: uporaba osebnih vozil za zdravstvene de- 
lavce, ko morajo posredovati v nujnih primerih, kakor tudi patronažna služba, 
veterinarska služba, prevoz delavcev z osebnimi avtomobili na gradbišča, pre- 
voz potnikov, pilotov in podobnih delavcev, ki delajo v javnem prometu. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je v juliju 1979 
ponovno obravnaval problematiko v zvezi z izvajanjem zakona o omejitvi 
uporabe in vožnjah osebnih in tujih motornih vozil in predlagal Zveznemu 
Izvršnemu svetu spremembe in dopolnitve uredbe o omejitvi hitrosti vožnje 
in uporabo osebnih avtomobilov ter motornih koles. 

Drugi člen uredbe o omejitvi hitrosti vožnje in uporabe osebnih avtomo- 
bilov in motornih koles naj: se spremeni tako, da se bo glasil: »Osebnih avto- 
mobilov in motornih koles ni dovoljeno uporabljati: prvo in tretjo nedeljo v 
mesecu tistih osebnih avtomobilov in motornih koles, katerih številka na 
registrski tablici se končuje z 0, 2, 4, 6 in 8 drugo in četrto nedeljo v 
mesecu tistih osebnih avtomobilov in motornih koles, katerih številka na regi- 
strski tablici se končuje z 1, 3, 5, 7 in 9, ter po en delovni dan v vsakem tednu 
od ponedeljka do vključno sobote, ki si ga uporabnik osebnega avtomobila iz- 
bere sam. Osebni avtomobili in motorna kolesa morajo v ta namen imeti nalep- 
ke, ki označujejo, kateri dan v tednu po predlagani spremembi uredbe vozilo 
ne bi smelo biti v prometu. Predlagani sistem veliko bolj rešuje omenjene pro- 
bleme. Delovnim ljudem omogoča, da se solidarno in z medsebojno pomočjo do- 
govarjajo za vožnjo na delo, v šole in v vzgojno-varstvene ustanove iz odroč- 
nejših krajev. Delovne organizacije bodo lahko smotrneje uredile porazdelitev 
voženj v tistih dneh, ko so dnevi z omejitvami. Spričo zmanjševanja izjem, 
kar naj bi zagotavljal ta sistem, bi nov režim pripomogel k učinkovitejšemu 
varčevanju z gorivom, hkrati pa spodbujal solidarnost in podporo delovnih 
ljudi k temu ukrepu.« 

Poslani predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je Zvezni izvršni 
svet obravnaval na svoji 120. seji dne 4. 10. 1979 in je mišljenja, da trenutno 
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ne bi bilo potrebno menjati obstoječe uredbe ali kateregakoli drugega predpi- 
sa, ki se nanaša na omejitev uporabe goriv, dokler se ne izdela poročilo o do- 
seženih rezultatih na področju varčevanja s tekočimi gorivi. Ker je to poročilo 
v pripravi, ga je Zvezni komite za promet in zveze dne 2. 11., to se pravi pre- 
tekli teden, obravnaval na svoja redni seji in v zvezi s to informacijo o učin- 
ku in doseženih rezultatih sprejetih ukrepov v zvezi z varčevanjem tekočih 
goriv v cestnem prometu sprejel sklep, da bi bilo potrebno v naslednjih mese- 
cih zbrati vse izkušnje glede izvajanja in utemeljenosti sprejetih ukrepov in 
jih v prihodnjem letu dopolniti z boljšimi rešitvami, pri čemer je bil mišlje- 
nja, da je primeren za tako reševanje predvsem predlog SR Slovenije, oziroma 
njenega Izvršnega sveta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Kotnik, ste zadovoljni 
z odgovorom, ali boste odgovorili na naslednji seji? (Delegata ni v dvorani.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Ptuj bo odgovoril 
tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za delo. 
Prosim, tovariš Grahor! 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije z občine Ptuj 
je postavila naslednje delegatsko vprašanje: »Kakšne so ovire, da republiški 
sekretar za delo v soglasju z republiškim sekretarjem za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano ni sprejel v roku 6 mesecev po uveljavitvi zakona o preživ- 
ninskem varstvu kmetov izvršilnih predpisov za izvajanje tega zakona?« 

Na to vprašanje daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji od- 
govor : 

Skupščina SR Slovenije je iv decembru preteklega leta sprejela zakon o 
preživninskem varstvu kmetov, ki je začel veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SR Slovenije, to je 21. 1. 1979. V okviru zakonskih določb je bila 
strokovna služba Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Slo- 
veniji zadolžena, da ,na podlagi podatkov, ki jih predloži družbena pravna ose- 
ba, ki namerava prevzeti zemljišče od kmeta, izračuna znesek preživnine, da za- 
gotovi pri Skupnoisti starostnega zavarovanja kmetov oblikovanje posebnega 
računa za sredstva, namenjena za preživninsko varstvo kmetov in da zagotovi 
izplačevanje preživnine. 

Da bi se zadolžitve realizirale, je bilo storjeno naslednje: Republiški sekre- 
tariat za delo je v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano ter s strokovno službo Skupnosti starostnega zavarovanja 
kmetov Slovenije pripravil obrazec pogodbe o oddaji zemljišča in ugotovitvi 
pogojev za pridobitev preživnine z ustrezno obrazložitvijo. Pripravljen je bil 
osnutek izračuna preživnine. Odprt je bil poseben račun, na katerega se zbi- 
rajo sredstva iz naslova preživninskega varstva kmetov. O poteku ugotavljanja 
in določanja preživnin ter sklepanja ustreznih pogodb so bila obveščena vsa 
temeljna sodišča, vse kmetijske zemljiške skupnosti ter območne delovne eno- 
te skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerim je bil po- 
sredovan tudi obrazec pogodbe z obrazložitvijo. Določen je bil postopek za iz- 
plačevanje preživnin preko oddelka za centralno nakazovanje pokojnin, z upo- 
števanjem avtomatične vsakoletne revalorizacije. Postopek v Skupnosti starost- 
nega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji poteka tako, da strokovna služba 
skupnosti na podlagi pogodbe ter listin z drugega* odstavka 6. člena citiranega 
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zakona, ki se mora sestaviti na pristojnem sodišču, ugotavlja pogoje za prido- 
bitev pravice do preživnine po zakonu, izračuna znesek preživnine ter ga vne- 
se v pogodbo, tako izpolnjeno pogodbo vrne prevzemniku zemljišča, to je druž- 
beno-pravni osebi, s tem da priloži izračun preživnine. Po podpisu pogodbe s 
strani prevzemnika in dajalca zemljišča ter njeni sodni overovitvi, prejme iz- 
vod pogodbe ter zagotd.vi izplačilo preživnine. Kljub temu, da je zakon v velja- 
vi že 9 mesecev moramo opozoriti, da je pravico do preživnine pridobil samo en 
kmetovalec, pri čemer postopek večinoma ni bil pravilno izvršen. 

Pri izvajanju zakona je bil torej že aprila letos pripravljen vzorec pogod- 
be o oddaji zemljišča in ugotovitvi pogojev za pridobitev preživnine z ustrezni- 
mi pojasnili, meseca junija letos pa je bil poslan s strani strokovne službe 
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije vsem območnim de- 
lovnim enotam in izpostavam Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja v SR Sloveniji obrazec pogodbe z ustreznimi pojasnili oziroma navo- 
dili o poteku ugotavljanja in določanja preživnin ter sklepanja ustrezne pogod- 
be, hkrati pa je navedena strokovna služba obvestila o tem tudi vsa temeljna 
sodišča in vse kmetijske zemljiške skupnosti, katerim je bil posredovan obra- 
zec pogodbe z obrazložitvijo. Naveden način izvajanja citiranega zakona pred- 
stavlja osnovni operativni akt. 

Ker se je šele izoblikovala ustrezna praksa pri izvajanju zakona, ki je po- 
kazala, kaj mora biti določeno v izvršilnem predpisu, bo Republiški sekretari- 
riat za delo v soglasju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano lahko šele sedaj izdal izvršilne predpise, kot jih določa 23. člen 
tega, predvidoma v teku tega meseca. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Grahor! Sprašujem delegata 
iz Ptuja, tovariša Primca, če je z odgovorom zadovoljen? Ali je tu? (Ne.) Sicer 
pa boste dobili pismeni odgovor in boste lahko odgovorili na naslednji seji, 
če se z odgovorom strinjate. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Koper bo odgovoril 
tovariš Jože Subic, svetovalec predsednika Republiškega komiteja za energe- 
tiko. Prosim! 

Jože Subic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Koper za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na seji 8. oktobra 1979 razpravljala tudi o nezadovoljstvu in zaskrbljenosti ob- 
čanov, nepreskrbljenih s kurjavo za zimo. 

Pri tem gre predvsem za vprašanje nepreskrbljenosti trga s premogom 
in drvmi. Ugotavlja, da številna gospodinjstva niso imela možnosti, da bi se 
pravočasno oskrbela s kurjavo in tudi sedaj, ko bi že bilo treba prostore ogre- 
vati, ni dobiti trdih goriv. Pomanjkanje goriva je v Sloveniji znano. Obalno ob- 
močje je glede tega še v izjemno težkem položaju, saj ni v bližnjem zaledju 
gozdov in se pomanjkanje premoga ne more nadomestiti z drvmi. Skope časopi- 
sne vesti o premogu za široko potrošnjo so čestokrat nasprotujoče. Pogostokrat 
slišimo, da so za to krivi trgovci, ki se niso pravočasno oskrbeli s premogom, 
sedaj pa ugotavljamo, da je tako stanje posledica slabega organiziranja pre- 
voza in podobno. Zadnje čase beremo, da premoga sploh ni, ker ga nakopljemo 
komaj za potrebe termoelektrarn, da premogovnikom primanjkuje jamskih 
delavcev in podobne vesti. Zainteresirani občani tako še vedno ne vedo, kako 
in s čim bodo greli stanovanja. V zvezi s tem je skupina delegatov postavila 
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vprašanje Izvršnemu svetu, ali je sploh pričakovati, da bomo dobili na trg vsaj 
najnujnejšo količino premoga in kdaj, ter predlaga, da Izvršni svet obvesti jav- 
nost, kje so razlogi za pomanjkanje trdih goriv, zlasti premoga, in kakšni ukre- 
pi so predvideni za izboljšanje takega stanja. 

Odgovor na to vprašanje je naslednji: že v začetku leta 1979 se je inten- 
ziven pritisk široke porabe za nakup premoga iz četrtega kvartala 1978. leta 
nadaljeval. V prvem polletju letošnjega leta so bile potrebe še nekako pokrite, 
čeprav ne v celoti in v bistvu 2% pod pogodbenimi količinami. Izrazito po- 
manjkanje pa se je pojavilo v avgustu, septembru in oktobru, ko dobave ne 
potekajo niti po pogodbenih obvezah, zahteve potrošnje pa so celo nad pogod- 
beno dogovorjenimi količinami. 

Osnovni vzroki za izredno povečano povpraševanje po premogu, to poveča- 
nje v primerjavi z lanskim letom znaša 43 %, so močno pomanjkanje kurilnega 
olja za gospodinjstva, posebno v četrtem kvartalu 1978. leta in prvem polletju 
letos, precej višja cena kurilnega olja ob sprejeti podražitvi maja in avgusta 
letos ter v letu 1978 kot posledica podražitve nafte, da bo cena kurilnega olja 
še naprej rasla kot posledica nadaljnjega dviga cen nafte, ter potreba po obnovi 
zalog, ki jih več ni. (Posledica tega je, da je tudi vrsta gospodinjstev, ki so upo- 
rabljala za gretje kurilno olje, prešla na uporabo trdih goriv, posebno tista, ki 
imajo kombinirano centralno gretje. 

V letu 1978 je široka potrošnja porabila 596 000 ton premoga, to se pravi, 
skoraj 600 000 ton, v letu 1979 pa bo za potrebe široke potrošnje po oceni za- 
gotovljeno 850 000 ton premoga, kar pomeni, da bo letos dobavljeno za 254 000 
ton premoga več kot lansko leto. Povečanje predstavlja 43'%. Energetska bi- 
lanca za 1979. leto je predvidela 830 000 ton dobav, izhajajoč iz ocene, da večjih 
količin ne bo možno zagotoviti ne iz slovenskih premogovnikov, ne iz premo- 
govnikov iz StR Bosne in Hercegovine. Ze v začetku leta so podjetja za pro- 
dajo premoga predvidela večji pritisk na porabo premoga in so predvidela 
možen obseg prodaje za okoli 10 do 15 % več, to je za okoli 90 do 100 000 ton 
več. Predvidevanja so se izkazala za resnična. Ker naši premogovniki proizva- 
jajo premog pretežno za potrebe elektrogospodarstva in industrije, smo pri 
pokritju široke potrošnje računali na večjo udeležbo premogovnikov iz drugih 
republik in na uvoz, vendar smo od predvidene udeležbe premogovnikov izven 
republike in uvoza, povečanje je bilo predvideno v višini 42'%», dosegli le 29-od- 
stotno povečanje. 

V strukturi realizacije je prišlo do večjih premikov predvsem zato, ker niso 
bile sklenjene pogodbe za dobavo lignita iz Bosne. Za večjo količino kot je 
30 000 ton pri rjavem premogu pa je v celoti izpadel uvoz briketov zaradi pre- 
povedanega izvoza iz Vzhodne Nemčije. 

Da bi nadomestili izpad uvoza iz Vzhodne Nemčije in dobavo lignita iz 
Bosne ter pokrili večje povpraševanje, ki znaša od 90 do 100 000 ton, je Komite 
za energetiko' že v maju letos predlagal organizacijam za preskrbo in v dogo- 
voru z Rudnikom lignita Velenje ter premogovniki rjavega premoga: 

Prvič, Rudnik lignita Velenje je že od junija dalje dodatno povečal dobave 
široki porabi od prvotno planiranih 120 000 ton na 290 000 ton lignita in sklenil 
ustrezne pogodbe s preskrbovalci široke potrošnje. Povečanje naj bi šlo na ra- 
čun znižanja deponije premoga v Termoelektrarni Šoštanj, s čimer smo seveda 
prevzeli riziko za preskrbo termoelektrarn v obdobju oktober 1979 — marec 
1980 in prevzeli obvezo, da se razlike v ceni med energetskim in komercialnim 
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premogom pokrije v okviru interesne skupnosti elektrogospodarstva. S tem bi 
pokrili izpad dobave lignita iz Bosne. 

Drugič, da rudniki rjavega premoga povečajo proizvodnjo in dajo za potrebe 
široke potrošnje dodatnih 70 000 ton in da se s tem nadomesti izpad uvoza 
briketov. 

In tretjič, da se za kritje nadbilanenih potreb sklene pogodba s Kosovom 
za dobavo 50 000 ton sušenega lignita. 

Na sestanku Komiteja za energetiko konec avgusta smo za Rudnik lignita 
Velenje ugotovili, da povečano obvezo izpolnjuje, čeprav je imel izpad v avgu- 
stu in septembru zaradi kolektivnih dopustov in težav pri izkopu drobnih vrst 
premoga, obenem pa zagotavljajo, da bodo svojo obveznost 290 000 ton za široko 
porabo do konca leta v celoti izpolnili. 

Rudniki rjavega premoga bodo povečano obveznost, ki je znašala 
70 000 ton, realizirali le 70%, to je približno v višini 50 000 ton, predvsem zaradi 
dveh zaporednih vdorov vode v jami Ojstro v rudarskoenergetskem kombi- 
natu »Edvard Kardelj« Zasavje, ki so bistveno znižali proizvodnjo komercial- 
nega premoga. 

S Kosovom je bila junija sklenjena pogodba za dobavo 50 000 ton z začet- 
kom dobave že v juliju, vendar je bilo do konca septembra dobavljeno le pri- 
bližno 6000 ton namesto predvidenih 30 000 ton. Namesto da bi celotna ponudba 
premoga znašala od 89 000 do 90 000 ton, bo dobavljeno iz Kosova le 20 do 
30 000 ton in iz slovenskih premogovnikov 50 000 ton rjavega premoga, kar 
predstavlja za 50 000 ton manj od predvidevanj v maju. 

Zato smo se na sestanku Komiteja za energetiko v septembru zavzeli, da 
se doseže nova bilančna količina, to je vsaj 85 000 ton, kar pa bo še vedno pod 
zahtevanimi količinami za okoli 90 000 ton. 

V septembru in oktobru smo obdelali tudi možnost dobave premoga z 
Gradskega oziroma Kolubare, vendar se je izkazalo, da kvaliteta premoga za 
široko potrošnjo ni primerna zaradi vlage in zaradi tega, ker je premog nesepa- 
riran. Potrebno pa je oceniti utemeljenost nabave tega premoga za potrebe 
naših termoelektrarn. Na sestanku z večjimi preskrbovalnimi organizacijami 
v začetku oktobra smo ugotovili, da so pogodbe za prvih pet mesecev realizi- 
rane le 84 odstotno in da je nedobavljenih okoli 70 000 ton premoga manj. 

Večji del izpada je nastal predvsem v avgustu in septembru in to pred- 
vsem zaradi manjše dobave iz Kosova ter iz rudnikov Zenica, Banoviči in 
Breza, to je iz Bosne, iz Slovenije pa predvsem iz rudnikov Trbovlje in 
Zagorje. 

Da bi nekoliko hitreje nadomestili izpad iz avgusta in septembra, smo na 
tem sestanku ocenili, da je potrebno dobiti zagotovila, da bodo Titovi rudniki 
iz Bosne realizirali pogodbene količine, to je 220 000 ton do konca leta, da 
bomo poizkušali iz Kosova povečati obseg dobav, čeprav bo pod pogodbenim 
vsaj 30 000 namesto 50 000 ton, in da v oktobru rudnik lignita Velenje zaradi 
ugodne hidrologije in visoke zaloge na deponiji hitreje realizira pogodbene ob- 
veznosti 290 000 toni, s tem da pošlje na trg v oktobru in novembru več pre- 
moga, kot je predvidel po pogodbi v teh mesecih in s tem ustrezno zniža dobave 
v decembru. 

Iz Titovih rudnikov smo dobili zagotovilo, da bodo do konca leta dobavili 
pogodbene količine, če le ne bo hujših izpadov proizvodnje, kot je bilo na 
primer v Zenici in Brezi in težav s transportom. V kontaktih s Kosovim smo 
dobili zagotovilo, da bodo do konca leta od predvidenih 50 000 ton dobavili okoli 
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30 000 ton ali več, če le ne bodo imeli težav s pečmi za sušenje lignita in z 
železniškimi vagoni. 

Rudnik lignita Velenje je sprejel obveznost, da v oktobru in novembru 
poveča dobave na račun decembrskih in da v dobavo vključi tudi oreh, ker 
debelih vrst v večjih količinah nima. 

S povečanimi dobavami so pričeli 19. oktobra, ker se morajo namestiti 
dodatne sejalne naprave. V prvi fazi bodo pokrili predvsem potrebe Celja, za 
tem pa potrebe Maribora in Ljubljane. 

Tudi ostali slovenski premogovniki so zagotovili, da bodo do konca leta iz- 
polnili pogodbene obveznosti. Komite za energetiko je v stalnem stiku s premo- 
govniki in preskrbovalnimi organizacijami. Vsaj enkrat mesečno imamo kon- 
zultativne sestanke. Glede prodaje premoga je bilo dogovorjeno, da se sindi- 
katom in hišnim svetom dobavlja po zahtevah, posameznikom pa največ do 
5 ton naenkrat. Na ta način računamo, da bo več gospodinjstev lahko dobilo 
vsaj nujino potrebno količino premoga. 

Želim opozoriti še na dvojnost cen energetskega in komercialnega pre- 
moga. Da bi rešili ekonomski položaj premogovnikov, smo skozi ceno energet- 
skega premoga zagotavljali raven enostavne reprodukcije, medtem ko so cene 
komercialnega premoga do avgusta letos bile v pristojnosti federacije in so 
izrazito zaostale. 

To je seveda usmerjalo premogovnike vse bolj na pokrivanje potreb 
termoelektrarn in manj drugih porabnikov. Zadnja korekcija cen komercial- 
nega premoga, z 19. oktobrom letos, je ta problem le delno rešila, zato bo po- 
trebno cene energetskega in komercialnega premoga čimprej izenačiti. 

Naše letošnje intervencije za uvoz premoga niso imele odmeva predvsem 
zaradi plačilno-bilančnih omejitev. Nasprotno pa smo bili s sklepi Zveznega 
izvršnega sveta, meseca avgusta, posebej opozorjeni, da naj iščemo rešitev doma. 
Zvezni izvršni svet je maja letos sprejel vrsto ukrepov za izboljšanje ekonom- 
skega položaja jamskih premogovnikov, vendar sta od 16 uveljavljena le dva 
in sicer: pristojnost za določanje cen premoga je prenesena iz zveze na republiko 
oziroma avtonomni pokrajini in drugič, za uvoz opreme za premogovnike ni 
potreben kontra izvoz. 

Uveljavitev vseh ostalih ukrepov je še v teku in predloženi materiali niso 
bili sprejeti. V Sloveniji položaj enostavne in razširjene reprodukcije premogov- 
nikov od leta 1976 dalje v celoti rešujemo v okviru Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva. Zato zvezni ukrepi pomenijo le dodatno možnost, da pospešimo 
reševanje njihove problematike. Brez aktivne vloge Interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva bi se naši premogovniki znašli že pred nekaj leti v resni krizi, tako 
pa kljub težkim obratovalnim in razvojnim problemom veliko doprinašajo k 
reševanju energetske situacije v republiki. 

Računamo, da bomo v leto 1980 vstopili z deficitom nadbilančnih zahtev 
široke porabe, ki jo bomo pokrili šele, tako računamo, v prvem trimesečju na- 
slednjega leta, kar pomeni, da se bo premog za tekočo porabo kupoval vso 
zimo. 

Čeprav gre za pozitivno orientacijo pri porabi premoga, bo potrebno v 
naslednjem letu vložiti velik napor, da bomo pokrili povečane potrebe široke 
porabe, ker jim proizvodnja niti slovenskih niti drugih jugoslovanskih premo- 
govnikov ne bo mogla slediti, razen, če bomo ponovno osiromašili preskrbo 
termoelektrarn, kar pa je glede na zahteve elektroenergetske bilance zelo 
rizično. Zato bo potrebno v letu 1980 zagotoviti poleg domačih dobav tudi uvoz 
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premoga, ker lahko samo na ta način računamo na vsaj 20-dnevne zaloge v 
septembru naslednjega leta. 

Na koncu naj posebej poudarim odgovornost naših trgovskih organizacij 
za tekočo preskrbo s premogom in njihove naloge v zvezi z izboljšano pre- 
skrbo. Tem nalogam bi morali posvetiti večjo pozornost, saj je preskrba s pre- 
mogom eden važnih elementov normalne preskrbe in ne sme biti prepuščena 
komercialnim nagibom. Zato menimo, da bo v bodoče preskrba s premogom 
morala postati zadeva posebnega družbenega pomena, če želimo doseči cilje 
naše energetske politike. V tem okviru bodo trgovske organizacije za preskrbo 
morale prevzeti večjo obveznost za preskrbo območij, za katera so zadolžene. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ljudje bodo pač ocenjevali 
učinkovitost ukrepov po tem, ali si bodo lahko zakurili, ali ne in zato bi morali 
skrbeti za čimbolj učinkovite ukrepe. Verjetno pa bi bilo treba tudi s širšo 
družbenopolitično akcijo postopoma preusmeriti naše navade, da se bomo hi- 
treje in bolje greli. 

Danes smo dobili še delegatsko vprašanje Skupščine občine Slovenj Gra- 
dec, zadeva pa stanovanjske razmere kmetov-borcev. Na to vprašanje bo Iz- 
vršni svet odgovoril na naslednji seji. 

Želi še kdo od delegatov postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) 
Ce ne, potem vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, pri 

katerih smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela 
in Družbenopolitičnim zborom. S tem je dnevni red naše seje izčrpan, vsem se 
zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje v razpravi in zaključujem sejo. 

(Seja je bila končama ob 15.45.) 



27. seja 

(21. novembra 1979) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin in 

Leopold Slapnik, 
podpredsednik Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši! Priče- 
njam 27. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 

V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
riša Mirka Kaplja, delegata iz občine Litija za predsednika ter tovarišico Sla- 
vico Robida, delegatko iz občine Ljubljana-Bežigrad in tovariša Slavka Gerlica, 
delegata iz občine Ljubljana-Moste za člana. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) Ce ne, potem prosim, da o 
njem glasujemo z dviganjem rok. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 27. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Marko Kapelj za predsednika in tovarišica Slavica Robida in tovariš Slavko 
Gerlica za člana. 

Prosim komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila delegatov in 
sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da Izvršni svet, kolikor je to seveda v njegovi moči, na dele- 
gatska vprašanja odgovori že na tej seji, prosim tiste delegate, ki imajo morda 
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pripravljena pismena delegatska vprašanja, pa jih še niso oddali, da to storijo 
zdaj, ko čakamo na poročilo komisije. 

Tiste, ki imate namen razpravljati o posameznih točkah dnevnega reda 
prosim, da se v tem času prijavite sekretarju zbora za razpravo. 

Ce ima kdo pripravljen še kakšen amandma k posameznim zakonom, po- 
tem ga moram opozoriti, da mora ob amandmaju imeti še 10 podpisov; če tega 
do sedaj še ni storil, prosim da to stori v tem času. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja je opravila 
svoje delo. Prosim predsednika komisije, da poroča zboru. 

Mirko Kaplja: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo o pregledu pooblastil za 27. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 
21. november 1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

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 ugotovila, da se udeležujejo današnje seje delegati vseh občin v SR Sloveniji 
in delegata Mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov 
občin Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Vrhnika. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena po- 
slovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira po- 
oblastila delegatov za današnjo, 27. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o poro- 
čilu. Želi kdo besedo? (Nihče). Če ne, potem prehajamo na glasovanje o poro- 
čilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker kot ste slišali, nobeno pooblastilo 
ni sporno. Kdor je za poročilo komisije, 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 27. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen 
in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta vabljeni pred- 
stavniki: Republiške konference SZDL Slovenije in Skupnosti slovenskih občin 
k vsem točkam dnevnega reda, Izobraževalne skupnosti Slovenije k 3. in 9. 
točki dnevnega reda, Raziskovalne skupnosti Slovenije k 4. in 9. točki dnevnega 
reda, Skupnosti socialnega varstva Slovenije k 5., 6. in 7. točki dnevnega reda, 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije k 6. točki dnevnega reda, Zveze skup- 
nosti otroškega varstva Slovenije k 7. točki dnevnega reda, Telesnokulturne 
skupnosti Slovenije k 8. točki dnevnega reda, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti in Kulturne skupnosti Slovenije k 9. točki dnevnega reda in Zveze 
skupnosti za varstvo zraka Slovenije k 11. in 12. točki dnevnega reda. 

Seje zbora se udeležujejo tudi: tovarišica Mara Zlebnik, podpredsednica 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta 
pri posameznih točkah dnevnega reda, posamezni člani obeh delegacij v Skup- 
ščini SFR Jugoslavije, tovariš Peter Bekeš, član Izvršnega odbora Predsedstva 
Republiške konference SZDL Slovenije, tovariš Marjan Grampovčan, odgovorni 
urednik Občana za skupnost slovenskih občin, akademika profesor dr. Miroslav 
Brzina in profesor dr. Bratko Kreft za Slovensko akademijo znanosti in umet- 
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nosti, Janez Ažman, član Predsedstva skupščine Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije, Milan Podkrižnik, namestnik predsednika Izvršnega odbora Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije, Maks Vezovnik, predsednik Izvršnega odbora 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, Vida Rudolf, predsednica Izvršnega 
odbora Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije in Matjaž Polenčič, vodja 
pravnega oddelka za Zvezo skupnosti otroškega varstva Slovenije, Vlado Bol- 
nik, sekretar Telesnokulturne skupnosti Slovenije, Monika Bren, samostojna 
svetovalka pri Kulturni skupnosti Slovenije ter Bojan Paradiž, vodja službe 
za varstvo zraka in Peter Vilhar, podpredsednik Izvršnega odbora Zveze skup- 
nosti za varstvo zraka SR Slovenije. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine: tovariš Mitja Horvat, predsednik in tovariš Vid 
Stempihar, član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, tovariš Mar- 
jan Simič in Karel Sukič, člana Odbora za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj, tovariš Avgust Avbar, član Odbora za finance, tovariš Andrej Cankar, član 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-pravne komisije in tovariš Sillian Gian- 
franco, član Komisije za narodnosti Skupščine SR Slovenije. Vse, ki se udele- 
žujete današnje seje zbora, lepo pozdravljam. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 27. seje Zbora občin. 

Z dopisom 6. in 9. 11. 1979 je bil dnevni red razširjen še z naslednjima 
točkama: 

— s predlogom, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugosla- 
vije in z 

— osnutkom zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Ju- 
goslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine na ob- 
močju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike 
Hrvatske, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja. 

V odborih našega zbora so bila glede nekaterih odprtih vprašanj, pri pred- 
logu zakona o skupnostih socialnega varstva, predvsem glede 'tega, kdo naj 
ustanavlja Skupnost socialnega varstva Slovenije, povsem različna stališča. Vsa 
ta stališča bi težko usklajevali med zbori, če bi bil zakon sprejet v različnih 
besedilih. Glede na predlog skupine delegatov iz občine Žalec in glede na sta- 
lišče Izvršnega sveta ,ki ga bo obrazložil podpredsednik Izvršnega sveta, tovariš 
Dušan Šinigoj v svoji uvodni besedi, sem se po dogovoru s predsednikom Zbora 
združenega dela in predsednico Družbenopolitičnega zbora, odločila umakniti 
z dnevnega reda 5. točko dnevnega reda, to je -predlog zakona o Skupnosti so- 
cialnega varstva. Tako bi lahko v okviru delovnih teles skupščine in Izvršnega 
sveta uskladili sporna vprašanja. Predlagala bom uvrstitev te točke na eno od 
prihodnjih sej zbora. 

Sedaj bi o tem mojem predlogu želela slišati tudi vaše mnenje. Zlasti bi 
bilo dobro, če bi svoje mnenje povedali delegati iz občine Žalec; oni so namreč 
predlagali prekvalifikacijo več točk dnevnega reda. Tudi nekateri drugi dele- 
gati opozarjajo na kratek čas, ki so ga imeli na razpolago in na veliko število 
amandmajev, kar bi utegnilo današnje sklepanje ovirati in to v tem smislu, da 
bi se delegati ne mogli obnašati dovolj dosledno s svojim delegatskim poobla- 
stilom. Dodala bi še, da smo bili po številnih konzultacijah mnenja, da je zakon 
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o Skupnosti socialnega varstva res tak, da ga je treba umakniti z dnevnega 
reda. Glede ostalih zakonov pa smo menili, da bi v primeru, če bi dovolj strpno 
in potrpežljivo delali in bi tako predstavniki delovnih teles, kot tudi predlaga- 
telja na današnji seji povedali svoje, vendarle bilo možno tudi o njih danes 
sklepati. 

Preden preidemo na dnevni red, vas vendarle prosim, da bi se v primeru, 
če bi bilo to potrebno, o tem vprašanju, zlasti pa tudi o pismu iz Žalca, po- 
govorili. 

Besedo ima tovarišica Alenka Bonajo, delegatka iz Žalca. 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na svoji seji smo v Žalcu ugotovili, da so amandmaji, skupaj z obraz- 
ložitvami silno skopi. Ker nismo imeli osnovnega teksta zakonov na razpolago, 
si dejansko nismo mogli ustvariti take slike, da bi lahko dali neko objektivno 
mnenje ali smo za take amandmaje kot so bili predlagani, ali pa imamo kakšne 
pripombe. Dolgo časa smo to tehtali in na koncu sprejeli predlog, da bi za vse 
točke — po novem dnevnem redu so to točke 4 do 8 — dali predlog, da se naj 
ti predlogi zakonov prekvalificirajo nazaj v osnutek. Na naši seji so bili pri- 
sotni tudi predstavniki ustreznih interesnih skupnosti, ki pa so izjavili, da gra- 
diva do seje, to je bilo v ponedeljek, 19. t. m., še niso prejeli in zato niso mogli 
dati nobenega pojasnila ali kakršnekoli pripombe. Zato menimo, da bi bilo 
umestno za vse te točke dnevnega reda, da se prekvalificirajo nazaj v osnutek, 
seveda pa je od vas odvisno, kako boste dejansko sklenili. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo v tej zvezi besedo? 
(Da.) Prosim, delegat iz Mozirja. 

Marko Purnat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Imam pooblastilo naše delegacije, na kateri smo to gradivo obravnavali in 
predlagam, da se umakne z dnevnega reda predlog zakona o Skupnosti social- 
nega varstva. 

Predsednica Silva Jereb: Da, to sem tudi sama predlagala. Besedo 
ima tovarišica Vera Vezovnik, delegatka iz Kopra. 

Vera Vezovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija koprske občine se je na svoji seji odločila, da predlagam, da 
se umaknejo z dnevnega reda točke 4 do 8. To pa zato, ker so prišle k tem zako- 
nom številne pripombe, ki jih naša delegacija v tako kratkem času ni mogla 
preučiti in uskladiti. Ugotavljamo tudi, da so nekateri amandmaji tudi med 
seboj neusklađeni. Tudi zato si ni mogoče ustvariti jasne podobe, kaj pravza- 
prav ti zakoni od člena do člena predstavljajo. Predlagamo, da se pripravi 
čistopis besedila teh zakonov, da bomo delegati potem laže o tem razpravljali. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tova- 
rišica Danica Ster, delegatka občine Ljubljana-Center. 

Danica Ster: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko je naša skupina delegatov razpravljala o vseh točkah dnevnega reda, ki jih 
navaja tudi delegacija iz Žalca, smo bili zelo v neprijetnem položaju, ker nismo 
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nikakor mogli uskladiti predloženih amandmajev posameznih naših odborov 
in komisij. Glede na to, da smo k tem točkam še danes dobili ponovno nekaj 
gradiv in mnenj, me je naša skupina pooblastila, da kolikor ne bi dobili pre- 
čiščenega besedila posameznih predlogov teh zakonov danes na mizo, tudi jaz 
predlagam, da se te točke vrnejo nazaj v fazo osnutka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Mara Zlebnik ima 
besedo. Prosim! 

Mara Žlebnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu Izvršnega sveta menim, da se Izvršni svet lahko strinja s tem, da se 
umakne 5. točka že sedaj, ko obravnavamo dnevni red. Predlagam pa, da bi 
vendarle poslušali uvodno besedo tovariša podpredsednika Sinigoja na skupnem 
zasedanju in da bi se o eventualnih prekvalifikacijah ali pa odložitvi o sklepanju 
odločali potem pri posameznih točkah, ne pa že sedaj ob odločanju o dnevnem 
redu seje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Zlebnikova. Zeli še 
kdo besedo? (iDa.) Prosim, delegat iz Brežic ima besedo. 

Zdenka Jurkas: Tovarišice in tovariši delegati! Zanima me samo, 
kako je poskrbljeno za kontaktiranje, ker vemo, da danes zasedata Razisko- 
valna skupnost in Skupnost socialnega varstva Slovenije? Do kakšne situacije 
bi prišlo, če bomo mi nek predlog zakona vrnili nazaj v fazo osnutka, ta ali 
druga skupnost pa bi zakon sprejela kot predlog? 

Predsednica Silva Jereb: Se kdo želi besedo? Sedaj imamo tri raz- 
lične predloge. Prvič, da se umakne z dnevnega reda predlog zakona o skupno- 
stih socialnega varstva. To bi nekako bilo usklađeno z Izvršnim svetom. Drug 
predlog pa je, da se še nekatere druge predloge zakonov prekvalificira v fazo 
osnutka. Tovarišica Zlebnikova pa predlaga, da bi mi o tem, ali prekvalifici- 
ramo zadevo v fazo osnutka, razpravljali in odločali, ob posameznih točkah 
dnevnega reda in ne sedaj, ko določamo dnevni red. 

Predlagala bi, da glasujemo najprej o tem, kaj mislite o umiku predloga 
zakona o skupnosti socialnega varstva. 

Kdor je za ta umik, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Z večino' glasov je umik sprejet. 
Se o nečem vas želim informirati. Oba druga dva zbora obravnavata vse 

zakone, razen zakona o skupnostih socialnega varstva, kot predloge. Sedaj da- 
jem na glasovanje predlog Žalca in Kopra, da se vrnejo ti zakoni, razen zakona 
o skupnostih socialnega varstva, v fazo osnutka. Kdor je za to prekvalifikacijo, 
naj prosim glasuje! (26 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (27 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

To pomeni, da predlog delegatov, da se ti zakoni vrnejo v fazo osnutka, ni 
bil sprejet. Sedaj nadaljujemo z našim delom. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni predložila 
noben predlog odloka, zato umikam z dnevnega reda tudi 15. točko, to je točka 
volitve in imenovanja. 

Tako predlagam za današnjo sejo Zbora naslednji dnevni red: 
25 
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1. Določitev dnevnega reda 27. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 26. seje Zbora občin, 
3. predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije, 
4. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 

ževanja, 
5. predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, 
6. predlog zakona o socialnem skrbstvu, 
7. predlog zakona o družbenem varstvu otrok, 
8. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture, 
9. predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 

10. predlog zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz dohodka v 
letu 1979, 

11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka, 
12. osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih 

postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije, 
13. predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje 

prekoračenja stroškov pri gradnji proge Beograd-Bar na območju Socialistične 
republike Crne gore, 

14. predlog zakona o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke 
Jugoslavije, ki so bili dani bankam v letu 1975 za določene namene, 

15. osnutek zakona o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Ju- 
goslavije za odpravo posledic potresa, ki je prizadel posamezne občine na ob- 
močju Socialistične republike Bosne in Hercegovine in Socialistične republike 
Hrvatske, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja, 

16. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o tem dnevnem redu kdo še kaj razpravljati? (Ne.) Če ne, prosim, da 

glasujete! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen 
tako, kot sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili tudi danes na 
klop. 

Predno preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo na predlog Izvršnega sveta, na skupnem zasedanju z delegati 
Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora poslušali uvodno obraz- 
ložitev k 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda, to je k predlogu zakona o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, predlogu zakona 
o raziskovalnih dejavnostih in raziskovalnih skupnostih, k predlogu zakona o 
skupnostih socialnega varstva — čeprav smo ga umaknili z dnevnega reda — 
k predlogu zakona o socialnem skrbstvu, k predlogu zakona o družbenem var- 
stvu otrok in k predlogu zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne 
kulture. Obrazložitev bo podal tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije dn predsednik Odbora Izvršnega sveta za druž- 
bene dejavnosti. 

To 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 26. seje Zbora občin. 
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Osnutek zapisnika ste dobili. Ima morda kdo k zapisniku kakšno pripombo 
ali popravek? (Nihče.) Ce ne, prosim, da o zapisniku glasujete. Kdor je za to, 
da se odobri zapisnik 2)6. seje Zbora občin, naj prosim glasuje! (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdd vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 26. seje zbora. 
Sedaj pa prosim delegate, da gremo v veliko dvorano, kjer bo skupno za- 

sedanje vseh treh zborov. Po skupnem zasedanju takoj nadaljujemo z delom 
v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednica Silva J e re b : Nadaljujemo z delom zbora. Rada bi vas 
obvestila, da so medtem prišli še delegati iz Murske Sobote, iz Raven na Ko- 
roškem in iz Vrhnike. Zasedamo torej v polnem sestavu. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije. 

Predlog je Skupščini poslal v soglasje Zvezni zbor Skupščine SFR Jugo- 
slavije. Predstavnik delegatov SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije je tovariš Bojan Polak-Stjenka. 

Predlog ste dobili, prejeli ste tudi predlog odloka o soglasju k predlogu 
Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo zvezne 
ustave. Predlog sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni si- 
stem ter Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 
Želita poročevalca odbora in komisije besedo? (Ne.) 

O vprašanjih pristopa in obsegu sprememb, M bodo potrebne v ustavi SR 
Slovenije, je razpravljala tudi Komisija za ustavna vprašanja Skupščine SR 
Slovenije na svoji prvi seji, zato prosim člana ustavne komisije, tovariša Mitjo 
Horvata, da pred razpravo o tem predlogu razloži nekatera razmišljanja iz 
razprave na seji ustavne komisije v zvezi s tem predlogom. Prosim, tovariš 
Mitja Horvat. 

Mitja Horvat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFR Jugoslavije, predstavlja pomembno dejanje na poti ustavno-prav- 
nega uresničevanja pobude tovariša Tita in sklepa Predsedstva Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Jugoslavije o uresničevanju načela o kolektivnem 
delu, povečani odgovornosti in nadaljnji demokratizaciji, družbenopolitičnih 
odnosov. 

V širšem smislu gre za nadaljnje dograjevanje institucionalnih temeljev 
političnega sistema s ciljem, da se vse institucije političnega sistema kar naj- 
bolj prilagodijo socialističnemu samoupravnemu značaju proizvajalnih odno- 
sov, delegatskemu skupščinskemu sistemu oziroma samoupravni delegatski 
osnovi. 

S tega vidika je potrebna nadaljnja demokratizacija družbenopolitičnih 
odnosov, in zlasti tudi procesa odločanja v vseh organih socialističnega sistema, 
ter krepitev in razvijanje kolektivnega dela in odločanja ter osebne in skupne 
odgovornosti članov teh organov, delegatske baze in družbe v celoti. Ko pred- 

25« 
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laga Predsedstvo SFR Jugoslavije začetek postopka za spremembo ustave SFR 
Jugoslavije, določa hkrati na podlagi ocene družbenih razmer, tudi smer in 
obseg vseh teh sprememb. Po predlogu Predsedstva naj se ustavne spremembe 
nanašajo na vprašanja organizacije in sestave organov ter na trajanje man- 
data predsednika oziroma predsedujočega, pri čemer naj Skupščina prouči in 
oceni, katere izmed ustavnih določb utegnejo biti motnja za popolnejše in do- 
slednejše uresničevanje načel o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti 
ter trajanju mandata predsednika oziroma predsedujočega in bi jih bilo zato 
treba spremeniti. Gre torej za ustavne spremembe, ki sicer ne posegajo v te- 
melje ustavne ureditve, so pa po svojih posledicah zelo zahtevne, saj gre za to, 
da se težišče družbenega odločanja še bolj približa samoupravno organiziranim 
delavcem, delovnim ljudem in občanom. Predlagane ustavne spremembe naj bi 
še dosledneje in koreniteje probrazile odnose v procesu sprejemanja družbenih 
odločitev na izhodiščih in osnovah, ki jih je opredelila ustava v okviru delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov. 

V okviru te naloge je posebno pozornost potrebno posvetiti omejevanju 
časa trajanja mandata, kot enemu od načinov, ki naj prispevajo k bolj kolek- 
tivnemu delu in odgovornosti ter s tem demokratizaciji družbenih odnosov. 
Omejitev mandata naj bi prispevala k omejevanju političnega dela kot poklica, 
na drugi strani pa bo takšna omejitev zahtevala doslednejše in odgovornejše 
delo vseh družbenih dejavnikov in posameznikov, ter vseh institucij demokra- 
tične, politične in samoupravne družbene kontrole. Vse to bo najučinkovitejša 
pregrada pred birokratsko ter tehnokratsko samovoljo, uzurpacijo pooblastil, 
karierizmom, neodgovornostjo, izigravanjem ustave in zakonov, kar vse je 
našteto med drugimi utemeljitvami za predlagane spremembe ustave. 

Tovarišice in tovariši delegati! Komisija Skupščine SR Slovenije za ustav- 
na vprašnja je o teh vprašanjih razpravljala na seji dne 17. oktobra letos. 
Komisija je podprla predloge za spremembo ustave, pri čemer se je zavzela za 
restriktivni pristop in za spremembe le tistih ustavnih določb, ki naj po teme- 
ljiti proučitvi prispevajo k ustavno-pravnemu uresničevanju pobude tovariša 
Tita in sklepom Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije. Ugotavljam, da so stališča naše ustavne komisije povsem v skladu z okvi- 
rom in smerjo, za katero se v svojem predlogu za spremembo ustave zavzema 
Predsedstvo SFR Jugoslavije. 

Ob koncu naj poudarim, da gre pri uresničevanju teh nalog za dolgoročen 
proces in za del nalog pri dograjevanju in razvijanju političnega sistema socia- 
listične samoupravne demokracije na temeljih ustave in zakona o združenem 
delu. Naj citiram misel iz referata tovariša Popita na seji Centralnega Komiteja 
Zveze komunistov SR Slovenije: »Zato pa je nujno pobudo tovariša Tita o kre- 
pitvi kolektivnega dela in odgovornosti voditi kot bitko za nadaljnjo demokra- 
tizacijo odnosov v celotni družbi in ne le znotraj vodstev.« 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmemo predloženi odlok 
in s tem damo soglasje k predlogu Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka o soglasju k predlogu Predsedstva SFR Jugo- 
slavije, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije, naj prosim 
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glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Preden preidemo na 4. točko dnevnega reda, bi rada povedala tole: Danes 

smo sicer predloge teh zakonov s takim izidom glasovanja, kot ste ga lahko 
razbrali, uvrstili na dnevni red. Ponovno bi rada rekla, da nas to seveda še 
posebej 'zavezuje, da delamo počasi in strpno, da bi res vsi čimbolj vedeli, za 
kaj se pravzaprav odločamo. Računali smo na to, da bodo tudi za današnjo sejo 
že pripravljeni amadmaji iz občin, kar se je tudi zgodilo. Domžale so predložile 
amandma, prav tako Mesto Ljubljana, ki je predložilo več amandmajev. 

V pripravi na to sejo smo v odborih določili ne le enega samega poroče- 
valca, vendar kot ste lahko razvideli iz poročil, po dva. Menili smo, da bi ti 
predstavniki odborov, ki so zelo intenzivno delovali v času razprav o teh za- 
konih, bili danes tisto delovno telo zbora, ki bi usklajevalo te amandmaje, ki 
prihajajo ta hip na klop. Zato predlagam delovno skupino delegatov, ki bi 
obravnavala te amandmaje iz Domžal in Mesta Ljubljane. V skupino predlagam 
tovariše: Mitjo Horvata, Vida Stempiharja, Marjana Simiča in Karla Sukiča. 
Predlagam, da bi ti štirje tovariši, skupaj s predstavnikom Zakonodajno-prav- 
ne komisije in verjetno tudi s predstavniki predlagatelja, pogledali te amand- 
maje, tako da bi se tudi mi, ko bomo o njih glasovali, laže odločali. 

Prosim, tovarišica Mara Zlebnik ima besedo. 

Mara Zlebnik: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Ne želim 
se sicer vmešavati v proceduro, ker je to prav gotovo pristojnost predsedujo- 
čega, vendar se mi zdi, da bi bilo koristno, da se najprej opravi razprava. Mi- 
slim, da bi vsebina in pa tudi stališča bila lažja po opravljeni razpravi, kot pa 
sedaj. 

Predsednica Silva Jereb: Nimamo prijavljenih razprav. 

Mara Zlebnik: Pričakovala sem da bodo vsi predlagatelji novih 
amandmajev skušali le-te obrazložiti. To bodo verjetno tudi storili in to imamo 
tudi v načrtu. Ne vmešavam se v proceduro, vendar mislim, da bi bili ljudje, 
ki bodo amandmaje usklajevali, bolje informirani, če bi slišali obrazložitve teh 
amandmajev. 

Predsednica Silva Jereb: Amandmaji so obrazloženi, v primeru 
amandmajev Mesta Ljubljana lahko tudi povem, da Mesto Ljubljana vztraja, 
da je treba v zakonu zapisati, da je ustanovitev samoupravne interesne skup- 
nosti na področju mesta oziroma obale obvezna. Tu so bila mnenja naših od- 
borov različna; nekateri so podpirali Zakonodajno-pravno komisijo, drugi pa 
je niso podpirali. Da pa bi mi vendarle skušali najti skupen jezik v zboru, 
predlagam, da se kljub opozorilu tovarišice Zlebnikove, v prej omenjeni sku- 
pini s predstavniki predlagateljev amandmajev, pogovorimo. 

Sicer pa prosim še za vaše mnenje. Zeli kdo o tem še kaj povedati? Amand- 
maji se nanašajo na vse zakone in ne moremo preprosto zaključevati. Verjetno 
ste amandmaje dobili na klop. 

Predlagam četrt ure odmora. Prosim pa vas, da pred tem glasujete o sku- 
pini, ki sem jo pravkar predlagala. Njeni člani naj bi bili tovariši Mitja Horvat, 
Vid Stempihar, Karel Sukič in Marjan Simič. Kdor je za tak predlog, naj pro- 
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sim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

(Seja je bila prekinjena ob il0.40 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Jožeta Miklavca, pomočnika predsednice Re- 
publiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, in tovarišico Marijano Smuc, 
svetovalko predsednice tega komiteja. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona 
je bil objavljen v prilogi 9. Poročevalca. Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega 
sveta, ki jih je predložil na podlagi 4. odstavka 277. člena poslovnika Skup- 
ščine iin so sestavni del predloga zakona. 

Danes ste na klop prejeli še dodatne amandmaje Izvršnega sveta in amand- 
maje občine Domžale in Mesta Ljubljana. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, Zako- 
nodaj no-pravna komisija pa tudi dodatno poročilo. Želijo poročevalci odborov 
in komisij besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Simič, poročevalec našega 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj. 

Marjan Simič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj tega zbora predlagam 
umik amandmaja k 60. a članu, ki se nanaša na soglasje k programu dela. Ta 
umik predlagam predvsem zaradi tega, ker so se v ostalih delovnih telesih tega 
zbora pojavila drugačna stališča. Ker imamo podoben amandma tudi v ostalih 
zakonih, ki je vsebinsko enak, umikam poleg amandmaja, ki je predviden 
k 60. a členu predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja, tudi amandma k 78. členu predloga zakona o raziskovalnih dejav- 
nostih in raziskovalnih skupnostih, k 49. členu predloga zakona o socialnem 
skrbstvu, k 51. členu predloga zakona o družbenem varstvu otrok in k 42. a 
členu predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo od poročevalcev 
besedo? (Nihče.) Ce nihče, potem prosim, da obrazloži svoj amandma tudi delegat 
iz občine Domžale. Ta amandma ste dobili danes na klop. Skupina je o amand- 
maju razpravljala. 

Karel Kušar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Domžale je na svoji seji 19. 11. 1979 sprejela sklep, da vloži amandma 
k 23. členu predloga citiranega zakona. V drugi alinei 23. člena naj se za 
besedami »osnovno šolanje v občini« dodajo besede «-za zagotavljanje osnovnega 



27. seja 391 

glasbenega šolanja in splošnega družbenega izobraževanja delavcev in obča- 
nov ter«. 

Člen 33. v drugem odstavku določa, da s svobodno menjavo dela v občinski 
izobraževalni skupnosti uporabniki in izvajalci zadovoljujejo celotne družbene 
potrebe in interese na področju osnovnega šolanja, pa tudi osnovnega glasbe- 
nega izobraževanja in splošnega družbenega izobraževanja delavcev in občanov 
ter druge potrebe po vzgoji in izobraževanju, ki jih določa samoupravni spo- 
razum o ustanovitvi skupnosti. Analogno temu naj tudi 23. člen določi, da je 
osnovno glasbeno šolanje in splošno družbeno izobraževanje delavcev in obča- 
nov, predmet sporazumevaja o temeljih plana občinske izobraževalne skupnosti, 
na podlagi katerega se uresničuje svobodna menjava dela po 33. členu predloga 
zakona. 

Predlog utemeljujemo tudi s praktičnimi razlogi. Ob pripravi samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov, ki potekajo ta čas, ni jasno ali je predmet spo- 
razumevanja o temeljih planov tudi splošno družbeno izobraževanje. Ce zakon 
glede tega ne bo jasen, čeprav se v 33. členu nedvomno opredeljuje do tega 
vprašanja, lahko računamo s tem, da bo praksa tudi v prihodnje različna in da 
ne bomo dosegli ciljev, ki jih predlog zakona opredeljuje v 33. členu. Lahko le 
opozorimo, ni pa nujno potrebno posebej pojasnjevati, kakšen pomen naša 
družba pripisuje splošnemu družbenemu izobraževanju za razvoj socialističnih 
družbenih odnosov. S tem ne bo izključena neposredna menjava dela med 
izvajalci in uporabniki, ki je že uveljavljena, ki pa ne more zagotoviti vsebine 
in kvalitete za katere se zavzemajo družbenopolitični in drugi nosilci interesa. 
Zato pričakujemo, da bo dopolnitev, za katero se zavzemamo, sprejeta. 

Rad bi še poudaril, da je tudi Skupščina zveze delavskih univerz Slovenije 
razpravljala o tem amandmaju in je poslala tako Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva, kot Zvezi sindikatov predlog, da bi vendarle ta amandma bil sprejet 
na današnjem zasedanju, ob sprejemanju zakona. Mislim, da gre tukaj za dale- 
kosežne zadeve, kajti v planiranju na nivoju občinske izobraževalne skupnosti 
se velikokrat dogaja, da se zelo togo držijo zgolj planiranja za tako imenovano 
področje osnovnega šolstva. Mi vemo, da gre tukaj tudi zato, da obstajajo v obči- 
nah tako imenovani a. in b. pa nekje še celo c. programi in da se moramo potem 
vsako leto ukvarjati ponovno s temi vprašanji. 

Mislim pa, da je logično v 23. členu, ko govorimo o temeljih in sistemu 
planiranja, opredeliti tisto, kar je sicer povedano v 33. členu, pa bi vendarle 
kazalo, da pride v sam sistem planiranja. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Prosim še predstavnika predlagatelja, da 
pove o tem mnenje predlagatelja. 

Jože M i k 1 a v c : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi amandma k 23. členu po našem mnenju ponavlja vsebino 33. člena 
predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, 
kjer so naštete tudi druge naloge občinske izobraževalne skupnosti, zlasti v zvezi 
s splošnim družbenim izobraževanjem občanov in delavcev, usposabljanjem in 
izobraževanjem šoloobveznih otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Sicer pa je po našem mnenju opredeljevanje teh drugih nalog stvar upo- 
rabnikov in izvajalcev, ki v elementih iz 21. člena in 22. člena predloga zakona 
določajo vrste vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih v skladu s svojimi 
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potrebami zagotavljajo v izobraževalni skupnosti ter programe storitev za ures- 
ničevanje izobraževanja. 

Gre za samoupravno odločitev uporabnikov in izvajalcev, katere izobra- 
ževalne potrebe bodo uresničevali v določenem planskem obdobju, pri čemer 
jim daje zakon možnosti, da poleg zagotavljanja obveznega osnovnega šolanja 
planirajo tudi druge naloge, ki jih opredeljuje 33. člen predloga zakona. 

Zato menimo, da je amandma, tak kot je bil predložen, nepotreben. Če 
bo zbor menil, da je amandma vendarle smiseln in potreben, potem pred- 
lagamo, da se besedilo amandmaja vključi v zadnji del 2. alinee 23. člena 
in da se v besedilo vključi tudi zagotavljanje izobraževanja otrok in mladost- 
nikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ker je po našem mnenju 
neprimerno, da je to v besedilu amandmaja izpuščeno. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariša Mitja Horvata še 
prosim, da kot predstavnik skupine pove mnenje skupine. 

Mitja Horvat: Skupina je temeljito razpravljala o amandmaju sku- 
pine delegatov iz občine Domžale k 23. členu in se na koncu opredelila, da se 
amandma ne bi sprejel, ker je njegova vsebina že opredeljena v 33. členu, 
na kar je predstavnik predlagatelja že opozoril. V skupini smo ugotavljali, da 
bo lako to celo dopuščalo napačno razlago 23. člena. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Slišali ste sedaj vse tri poročevalce. 
Sedaj pa predlagam še delegatu Mesta Ljubljana, da predloži svoje amand- 
maje k temu zakonu, preden preidemo na glasovanje. 

Julij Golobic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kot delegat Skupščine Mesta Ljubljana v tem zboru predlagam, po sklepu 
naše skupine delegatov za Skupščino Mesta Ljubljana za pošiljanje delegatov 
v ta zbor, v soglasju s Komitejem za družbene dejavnosti, Izvršnim svetom 
Skupščine Mesta Ljubljana in stališči samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju Mesta Ljubljana, na podlagi 277. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije, naslednje amandmaje k predlogu zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja, in sicer: 

a) K 34. členu: V navedenem členu naj se kot predzadnja alinea doda 
besedilo: »sodelujejo s telesnovzgojnimi skupnostmi, zdravstvenimi skupnostmi, 
skupnostmi otroškega varstva ter raziskovalnimi skupnostmi in drugimi samo- 
upravnimi skupnostmi, zaradi uresničevanja skupnih nalog za pospeševanje vse- 
stranskega razvoja telesne kulture«. 

b) K 41. členu: Ta člen predloga naj se ne črta, kar predlaga Zakonodajno- 
pravna komisija, s tem, da se za besedo »izvajalci« v tretji vrsti doda beseda 
»lahko«, in 

c) K 44. členu: V četrtem odstavku tega člena se za besedo »občinskih« 
vnese beseda »mestnih«, tako, da se odstavek glasi: 

»Delegate v Zbor uporabnikov Izobraževalne skupnosti Slovenije delegirajo 
zbori uporabnikov občinskih, mestnih in posebnih izobraževalnih skupnosti, dele- 
gate v Zbor izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije pa zbori izvajalcev 
teh skupnosti«. 

Obrazložitev: Dopolnitev 34. člena predloga zakona bo omogočila, če ne 
celo zagotovila, da bomo končno prišli do sistemske rešitve za načrtovanje pro- 
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gramov oziroma nalog in potrebnih sredstev v zvezi s takoimenovanimi mejnimi 
področji dejavnosti različnih samoupravnih interesnih skupnosti. Tak tekst ima 
tudi predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne vzgoje, vendar 
se smiselno nanaša tudi na področje vzgoje in izobraževanja. 

Glede 41. člena predloga zakona moram povedati naslednje. Po 194. členu 
ustave SR Slovenije se je 5 občin v Ljubljani združilo v Mestno skupnost 
Ljubljana kot posebno družbenopolitično skupnost, ki ima v Zboru občin Skup- 
ščine SR Slovenije tudi svojega delegata. V delegatski Skupščini Mesta Ljub- 
ljana sodelujejo po 102. členu statuta Mesta Ljubljana enakopravno kot zbor 
tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za območje mesta na področju 
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega 
varstva, samoupravne interesne skupnosti s področja otroškega varstva, social- 
nega skrbstva, zaposlovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja in sta- 
novanjskega gospodarstva v zadevah, ki jih določa statut mesta. Zaradi po- 
membnosti delovanja skupščinskega sistema v Ljubljani in v bodoče tudi v Mari- 
boru, pa še kje, je potrebno z zakonom opredeliti, da se v mestu oziroma regio- 
nalni skupnosti kot posebni družbenopolitični skupnosti, uporabniki in izvajalci 
prek občinskih izobraževalnih skupnosti združijo v mestno oziroma regionalno 
izobraževalno skupnost. Zato ni odveč, da so možnosti 69. člena zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela konkretizirane v tem zakonu. 

Zaradi uskladitve besedila navedenega člena z besedilom 3. odstavka 69. čle- 
na o skupnih osnovah svobodne menjave dela predlagamo, da se za besedilom 
»izvajalci« doda beseda »lahko«. Samo besedilo 5. odstavka 69. člena zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela ne rešuje problema obstoja mestne 
izobraževalne skupnosti. To nam dokazujejo dosedanje izkušnje v mestu Ljub- 
ljana. Ze dosedanji zakon o izobraževalnih skupnostih je v drugem odstavku 
11. člena dopuščal možnost, da se lahko občinske izobraževalne skupnosti pove- 
zujejo v regionalna združenja, skupnosti in razvijajo druge oblike sodelovanja. 

Kljub temu se je vedno znova postavljalo vprašanje zakonitosti obstoja 
mestne izobraževalne skupnosti in njene pristojnosti. To pa še zlasti zaradi 
tega, ker samo zakon o kulturnih skupnostih dopušča v drugem odstavku 
5. člena tudi združevanje v mestne kulturne skupnosti. Besedilo 41. člena pred- 
loga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja pa 
to vprašanje dokončno ureja in tudi določa, da mestne regionalne izobraževalne 
skupnosti uresničujejo določene skupne naloge, za katere so se sporazumeli 
v občinskih izobraževalnih skupnostih. 

Zato je nujno, da besedilo tega člena ostane v predlogu zakona, dopolnjeno 
z besedo »lahko«, kot je to zgoraj navedeno. 

Glede našega tretjega amandmaja, moram povedati, da izobraževalna skup- 
nost mesta ni samo koordinator občinskih izobraževalnih skupnosti mest. Prav 
občinske izobraževalne skupnosti so prenesle na mestno izobraževalno skupnost 
določene naloge. Zaradi tega je prav in nujno, da Zbor uporabnikov in Zbor 
izvajalcev Mestne izobraževalne skupnosti delegirata svoje delegate v ustrezne 
republiške zbore izobraževalne skutpnosti, tako kot ima tudi Skupščina Mesta 
Ljubljane svojega delegata v Zboru občin Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prosim predstavnika predlaga- 
telja, da se o tem izreče. 
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Jože Miklavc: Tovarišice in tovariši! Po našem mnenju je vsebina 
predloga amandmaja k 34. členu predloga zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja zajeta v 43. členu predloga zakona, ki se 
glasi: »Za usklajevanje dela, dogovarjanje o skupnih nalogah ter za uresniče- 
vanje skupnih ciljev izobraževalne skupnosti, njihove enote in temeljne skup- 
nosti sodelujejo med seboj in z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
zlasti na področju raziskovalne dejavnosti, dejavnosti kulture, telesne kulture, 
zdravstva, socialnega skrbstva in otroškega varstva. V ta namen ustanavljajo 
skupne organe«. Ker je to določba, ki opredeljuje možnosti za medsebojno sode- 
lovanje vseh izobraževalnih skupnosti z vsemi drugimi samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi menimo, da je vsebina predloženega amandmaja s tem 43. čle- 
nom zajeta. Zato predlagamo, da se amandma ne sprejme. 

Glede amandmaja k 41. členu menimo naslednje. Možnost povezovanja 
je predvidena že v sistemskem zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, kakor tudi v ustavi SR Slovenije in bi bilo ponavljanje teh določb v 
nasprotju s sprejeto zakonodajno politiko; prav tako so v odborih Skupščine 
in Zakonodajno-pravni komisiji, kjer so obravnavali ta amandma oziroma 
41. člen, sprejeli stališče, da je ta določba v tem zakonu nepotrebna. S tem 
stališčem Zakonodajno-pravne komisije in odborov Skupščine se predlagatelj 
zakona strinja in zato predlagamo, da se amandma ne sprejme. 

Glede amandmaja k 44. členu pa naslednje. Kolikor sem seznanjen, bo 
pripravljeno novo besedilo za 6. odstavek 44. člena katerega vsebina bo v tem, 
da kolikor so mestne skupnosti ustanovljene, le-te tudi delegirajo svoje delegate 
v Izobraževalno skupnost Slovenije. S takšnim besedilom bi se lahko strinjal 
tudi predlagatelj. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Mitja Horvat, prosim! 

Mitja Horvat: Skupina je glede amandmaja skupine delegatov Skup- 
ščine Mesta Ljubljane menila, da ni sprejemljiv amandma k 34. členu, ker je ta 
vsebinsko že zajet v 43. členu zakona. 

Prav tako je skupina menila, da ni sprejemljiv amandma k 41. členu, ker 
to vprašanje že ureja 69. člen zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela. Predlagamo, da se sprejme amandma Zakonodajno-pravne komisije k temu 
členu, s čimer soglaša tudi Izvršni svet. Amandma, kot je bil predlagan, vse- 
binsko ničesar ne spreminja. Skupina se tudi ni strinjala z amandmajem k 44. čle- 
nu tega zakona, sprejema pa njegovo vsebino in predlaga svoj amandma 
k 44. členu. V 4. odstavku tega člena — ne v 6. kot je bilo to rečeno — naj se 
v 3 vrsti za besedo »občinskih« doda novo besedilo »interesnih skupnosti v po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnostih«. 

Predsednica Silva Jereb : Mogoče bi tovariš Horvat obrazložil, zakaj 
se skupina ni strinjala s tistim besedilom. Namreč, Mesto Ljubljana je samo 
posebna družbenopolitična skupnost, Koper, ki je tudi posebna družbenopolitična 
skupnost, pa s tem amandmajem ne bi bila zajeta. 

Mitja Horvat: Skušali smo najti formulacijo, ki vsebino ohranja, 
glede na besedilo pa je nujno, da je drugačno zato, ker mesto samo ni posebna 
družbenopolitična skupnost. Imamo pa tudi obalo kot posebno družbenopolitično 
skupnost. V tem je sprememba. Hvala! 
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Predsednica Silva Jereb: Mogoče bi svoje mnenje povedal še 
dr. Lojze Ude. 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
2e predlagatelj in predstavnik skupine sta dovolj pojasnila zakaj amandma 
k 34. členu ni potreben. Vsebina je zajeta v 43. členu, ki je splošnejši, in velja 
za sodelovanje vseh izobraževalnih skupnosti z drugimi. Pri tem pravzaprav 
ne bi bilo niti prav, da pri posameznih samoupravnih skupnostih še posebej 
opredeljujemo to sodelovanje. Bistvena je diskusija glede 41. člena, sedaj sicer 
ne več tako, kot je bila v predhodnih fazah. Prej je Mesto Ljubljana predlagalo 
obvezno združevanje v mestne oziroma regionalne skupnosti, kar je seveda 
nekaj drugega. Sedanji amandma odstopa od ideje obveznega združevanja in 
predlaga, da se vnese v tekst predloga zakona beseda »lahko«. Vsebinsko 
smo sedaj v bistvu usklajeni. Tudi mi namreč menimo, da je dana možnost zdru- 
ževanja občinskih interesnih skupnosti v širše interesne skupnosti kot predlaga 
sedaj Mesto Ljubljana. 

Gre pravzaprav samo še zato, da iz zakonodajno-pravno tehničnega vidika 
presodimo, ali kaže v vseh zakonih, ki jih imamo danes pred seboj in ki jih bomo 
sprejemali še s področja družbenih dejavnosti, posebej opredeljevati to mož- 
nost. Ta možnost je na podlagi 69. člena zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela že podana. Razlika je tekstualno morebiti samo v toliko, da bi bile 
v zakonu mestne in regionalne skupnosti posebej naštete, medtem ko zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela govori, tako kot ustava, o širših 
skupnostih. Menim pa, da samo zaradi tega ne kaže obremenjevati vseh teh 
zakonov s posebnimi členi. Resolucija o temeljih zakonodajne politike pa nam 
narekuje, da sistemske določbe obdržimo v sistemskem zakonu in da potem od 
tod dalje razgrajujemo določbe v posebnih zakonih. Tako po mnenju Zakono- 
dajno-pravne komisije ne kaže sprejeti tega amandmaja, temveč kaže izločiti 
iz zakona 41. člen. 

Predsednica Silva Jereb: Delegati Mesta Ljubljane, torej vztrajajo 
pri vseh treh svojih amandmajih, prav tako kot tudi delegati iz Domžal vztra- 
jajo pri svojem amandmaju. 

Sedaj bomo najprej glasovali o teh amandmajih, ki so bili danes predloženi 
in o katerih je zdaj tekla beseda. 

Najprej glasujemo o amandmaju Skupščine občine Domžale, k 2. alinei 
23. člena. Kdor je za tak amandma naj prosim glasuje! (13 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti. (39 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da amanda ni sprejet. 
Zdaj prehajamo na glasovanje o amandmajih Skupščine Mesta Ljubljana. 

Najprej glasujemo o amandmajih Mesta Ljubljana k 34. členu. 
Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (7 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (50 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 
Amandma je z večino glasov zavrnjen. 
Zdaj bomo glasovali o amandmaju Mesta Ljubljana k 41. členu. Kdor je za 

ta amandma, naj prosim glasuje! (19 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(33 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (5 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma Mesta Ljubljana k 41. členu z večino glasov 
zavrnjen. 



396 Zbor občin 

Zdaj bomo glasovali še o amandmaju Mesta Ljubljane k 44. členu. Mesto 
Ljubljana se, kot vidim, odpoveduje temu amandmaju. 

Sedaj glasujemo o amandmaju skupine k 44. členu, ki zajema tudi vsebino 
amandmaja Mesta Ljubljane. Skupina predlaga, da bi se 4. odstavek 44. člena 
glasil takole: »Delegate za Zbor uporabnikov Izobraževalne skupnosti Slovenije 
delegirajo zbori uporabnikov občinskih interesnih skupnosti v posebnih druž- 
benopolitičnih skupnostih in posebnih izobraževalnih skupnostih; v Zbor izva- 
jalcev pa zbori izvajalcev teh skupnosti.« Kdor je za ta amandma, naj prosim 
glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Amandma je z večino glasov sprejet. 
Nadaljujemo z glasovanjem še o drugih amandmajih. Najprej bomo glasovali 

o amandmaju Odbora za družbenoekonomske odnose in sicer samo k 63. členu, 
ker je poročevalec tega odbora umaknil amandma k 60. členu predloga zakona. 
Amandma odbora je razviden iz njegovega poročila z dne 14. 11. 1979. S tem 
amandmajem ne soglaša Zakonodajno-pravna komisija, predlagatelj pa se bo 
o njem še izrekel. Prosim tovariša Simiča, da ta amandma ponovno obrazloži, 
prav tako pa prosim predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, da pojasni 
svoje stališče. Prosim! 

Marjan Simič: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj pred- 
laga, da v 30. členu črtamo 5. alineo, ki pravi, da daje Strokovni svet za vzgojo 
in izobraževanje SR Slovenije mnenje k posameznim vzgojno-izobraževalnim 
programom in za pridobitev strokovne izobrazbe. Odbor je menil, da taka 
določba ni potrebna, da gre v tem primeru za prevelike pristojnosti tega sveta, 
in da je dovolj, da se enotnost izobraževalnega sistema zagotovi s četrto alineo, 
v kateri je določeno oziroma predvideno, da ta svet določa načela za oblikova- 
nje vzgojno-izobraževalnih programov za pridobitev strokovne izobrazbe. 
Menimo, da bi morali sicer v tem primeru dati več svobode združenemu delu. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Kakšno je mnenje Zakonodajno- 
pravne komisije? 

Dr. Lojze Ude: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zanimivo je, da se predlaga črtanje te alinee, ki daje v bistvu strokovnemu 
svetu najmanj nekih pravic. Zakonodajno-pravna komisija meni, da je strokovni 
svet, kot nekakšen skupen strokovni organ pooblaščen, da daje mnenje k posa- 
meznim vzgojno-izobraževalnim programom za pridobitev strokovne izobrazbe, 
že zaradi tega, da lahko strokovno izvaja medsebojno usklajevanje, tudi preko 
svojega dajanja mnenj glede teh izobraževalnih programov na posameznih pod- 
ročjih. Zato ne vidimo razloga za črtanje te alinee. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Vprašujem še poročevalca našega 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, ali se strinja z amandmajem 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj k 63. členu, kot ga je obrazložil 
tovariš Simič? (Da.) Potem bomo tudi o tem členu glasovali. Predlagatelj se 
strinja s stališči Zakonodajno-pravne komisije. Imamo torej amandma našega 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki ga podpira Odbor za druž- 
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benopolitični in komunalni sistem, mnenje Zakonodajno-pravne komisije ter 
predlagatelja. 

Kdor je torej za amandma, kot ga je obrazložil tovariš Simič, k 63. členu, 
naj prosim glasuje! (21 delegatov glasuje za.) Je kdo proti. (32 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Amandma odbora k 63. členu je z večino glasov zavrnjen. 
Zdaj moramo glasovati o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki so 

razvidni iz njenega poročila z dne 6. 11. in iz dodatnega poročila z dne 
16. 11. 1979. Gre za amandmaje k 50. in 51. členu ter k 60. a členu. Zakonodajno- 
pravna komisija je umaknila svoj amandma k 13., 49., 52. in prvotni amandma 
k 60. členu, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 6. 11. 1979. Z amandmajem 
k 41., 50. in 51. členu soglašata tako predlagatelj, to je Izvršni svet, kot tudi 
naša odbora. Naš Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem je sicer menil, 
da naj se vsebina amandmaja prouči, ni pa bil proti. Ker je naš Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj umaknil amandma k 60. a členu, sprašujem 
poročevalca Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem ali soglaša z 
amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k temu členu? (Da.) 

Predlagam, da o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije glasujemo sku- 
paj, ker z njimi soglašajo tako Izvršni svet kot delovna telesa Skupščine in 
zbora. Je kdo proti takšnemu skupnemu glasovanju? (Ne.) 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje. (56 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije k 41., 50., 51. členu ter k 60. a členu. 

O amandmaju Komisije za narodnosti k 40. členu ne bomo glasovali, ker 
je zajet v amandmajih Izvršnega sveta, ki so sestavni del predloga zakona. 

Glasovati pa moramo še o amandmajih Izvršnega sveta, ki ste jih danes 
prejeli na klop, in sicer k 35., 54., 55., 63. in 64. členu predloga zakona. Sprašujem 
poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, če se s temi amandmaji strinjata? (Da.) 
Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) 

Ker je vsebinsko amandma Izvršnega sveta k 63. in 64. členu že obravnavala 
Zakonodajno-pravna komisija in z njimi soglaša, kot ste zdaj ponovno slišali, 
prav tako pa z njimi soglašata tudi odbora, ostali trije amandmaji pa so 
redakcijske narave, predlagam, da o vseh amandmajih Izvršnega sveta glasujemo 
skupaj? Je kdo proti takemu skupnemu glasovanju. (Nihče.) 

Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta k 35., 54., 55., 63. in 64. členu, naj 
prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta z večino glasov sprejeti. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
V skladu s predlogom Zakonodajno-pravne komisije, ki je ugotovila, da 

predlagatelj ni pripravil ustreznega amandmaja k 3. odstavku 49. člena predloga 
zakona, v katerem bi moral določiti pogoje in postopek, ko lahko skupščina 
družbenopolitične skupnosti v skladu z 71. členom ustave SR Slovenije začasno 
uredi vprašanje, o katerem se tudi v usklajevalnem postopku zbora Skupščine 
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Izobraževalne skupnosti nista uspela uskladiti, predlagam zboru, da sprejme še 
naslednji sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, v katerem naj 
določi pogoje in postopek po katerem skupščina družbenopolitične skupnosti 
začasno uredi vprašanje, glede katerega ni bilo doseženo soglasje oziroma o> kate- 
rem ni bilo odločeno v zborih skupščine samoupravne interesne skupnosti, pa je 
od odločitve o tem vprašanju bistveno odvisno njeno delo. 

Ta sklep velja za vse zakone s področja organiziranja in delovanja samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki bi jih danes sprejeli. Želi o takem sklepu kdo 
razpravljati? (Nihče.) Če ne, potem prosim, da o tem sklepu glasujete. Kdor je 
za tak sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Andreja Casermana, svetovalca predsednika 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Uvodno obrazložitev ste poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona je 
bil objavljen v prilogi 9. Poročevalca. Tudi k temu predlogu zakona je Izvršni 
svet predložil amandmaje na podlagi 4. odstavka 277. člena poslovnika skupščine 
in so sestavni del predloga zakona. Amandmaje predlagatelja ste prejeli. Pre- 
jeli ste tudi dopis Izvršnega sveta, danes pa tudi še amandmaje. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Zakonodajno-pravna komisija 
pa je zboru predložila še dodatno poročilo. Želijo poročevalci odborov in komisije 
poročila še ustno dopolniti. (Ne želijo.) 

Prosim delegata Skupščine Mesta Ljubljane, da obrazloži svoj amandma k 
temu zakonu. To bomo zdaj lahko opravili na kratko, ker se bodo stvari ponav- 
ljale. Prosim. 

Julij Golobiič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ponovno v isti zadevi, kot je bilo že pri prejšnjem zakonu, predlagamo, da se 
v predlogu zakona o raziskovalnih dejavnostih in raziskovalnih skupnostih ne 
črta besedilo 55. člena, kot to predlaga Zakonodajno-pravna komisija in kot je 
danes predlagal tudi predlagatelj — Izvršni svet, temveč naj ostane v predlaga- 
nem besedilu s tem, da se za besedo »izvajalci«, v tretji vrsti doda beseda 
»lahko«. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Obrazložitev ste dali že prej. 
Mislite, da bi jo bilo treba dati še enkrat? 

Julij Golobič: Mislim, da je obrazložitev potrebna, predvsem iz prak- 
tičnih razlogov. 

Po 194. členu ustave SR Slovenije se je 5 ljubljanskih občin združilo v 
Mestno skupnost Ljubljana, kot posebno družbenopolitično skupnost. Mesto ima 
v Zboru občin Skupščine SR Slovenije svojega delegata, v delegatski Skupščini 
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Mesta Ljubljane pa sodelujejo po 102. členu statuta Mesta Ljubljane enako- 
pravno tudi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, kot sem že preje 
navajal. 

Predvsem menimo, da je zaradi pomembnosti delovanja skupščinskega 
sistema v Ljubljani in v bodoče tudi v Mariboru, deloma pa morda tudi za obalne 
tri občine, treba v zakonu opredeliti, da se v mestni oziroma regionalni skup- 
nosti, kot posebni družbenopolitični skupnosti, uporabniki in izvajalci preko 
občinskih raziskovalnih skupnosti združijo v mestno oziiroma regionalno razisko- 
valno skupnost. Ni odveč, da se možnosti 69. člena zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela konkretizirajo pri tem zakonu. 

Obrazložitev je enaka, kot je bila že pri amandmaju prejšnjega zakona. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa. Tovariš dr. Lojze Ude, želiš 
besedo? (Ne.) Predstavnik skupine? (Da.) Prosim. 

Mitja Horvat: Skupina ima podobno mnenje, kot že pri prejšnjem 
zakonu in členu, ki je urejal to vprašanje in se ne strinja s predlogom oziroma 
amandmajem skupine delegatov Skupščine Mesta Ljubljane k 55. členu, ker je 
vsebinsko že zajet v 69. členu zakona o svobodni menjavi dela. Zato predlaga, 
da se amandma zavrne oziroma sprejme amandma, ki ga predlaga Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) 
Zeli kdo nasploh razpravljati pri tej točki dnevnega reda. (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Andrej Fajmut, delegat iz občine Ravne na Koroškem. 

Andrej Fajmut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije iz občine Ravne na Koroškem, sta na svojih sejah 
dne 16. in 19. 11. 1979 obravnavali predlog zakona o raziskovalni dejavnosti 
in raziskovalnih skupnostih ter predlagane amandmaje predlagatelja in odborov 
k posameznim členom predloga. 

Predlagani zakon v celoti podpiramo. Posebno smo zadovoljni z določili, 
s katerimi zakon opredeljuje delo organa za rudarsko-geološke raziskave kot 
dejavnost splošnega pomena, saj menimo, da je s tem postala skrb za razširitev 
surovinske osnove v SR Sloveniji skrb vse družbe in ne bo več prepuščena samo 
delavcem v organizacijah združenega dela, ki jim je zaupano upravljanje z 
znanimi rudnimi bogastvi. 

Z omenjenim ne mislimo negirati dosedanja prizadevanja družbe za pomoč 
v rudarsko-geoloških raziskavah, saj so v ta namen v zadnjih dveh letih vložena 
sredstva Republiške raziskovalne skupnosti v raziskave v rudniku Mežica obro- 
dila nadpričakovano dobre rezultate. Hkrati pa so ti razveseljivi rezultati poka- 
zali, kako bo v prihodnje nujno potrebno obdržati sedanjo kontinuiteto raziskav, 
da se ne bo zgodilo tako, kot se je po letu 1968, ko je rudnik Mežica zaradi 
pomanjkanja sredstev zmanjšal obseg raziskav, kar je imelo za posledico zmanj- 
šanje rudnih zalog ter je privedlo skoraj do ukinitve rudnika. 

Omenjene uspešne raziskave so pomagale prekategorizirati več kot 1 milijon 
ton rude, tako da so se s tem rudne zaloge močno povečale. V bodoče pa priča- 
kujemo ob nadaljevanju začetnih del še boljše rezultate, zato je posebej razve- 
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seljivo, da predvideva zakon zagotavljanje sredstev za uresničevanje programa 
rudarsko-geoloških raziskav, saj upravičeno upamo, da bodo rudarji rudnika 
Mežica rešeni skrbi za nadaljnjo perspektivo rudnika, ki je v eksploataciji že 
več kot 310 let, kajti le malo je verjetno, da bi lahko s ceno proizvedenega 
svinca, ki jo pogosto oziroma v celoti opredeljujejo dogajanja na svetovnem 
trgu, sami pokrivali vsa draga raziskovalna dela. 

Preseneča nas veliko število amandmajev, čeprav je bila ob pripravah pred- 
loga organizirano izpeljana dokaj široka javna obravnava, vendar upamo, da 
amandmaji ne bodo vzrok, da predlagani zakon ne bi bil sprejet oziroma, da bi 
zaradi njih prišlo do podaljšane obravnave. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Mesta Ljubljane k 55. členu. Ljubljana 
predlaga, da se ta člen ne črta, temveč naj ostane v predlaganem besedilu s tem, 
da se za besedo »izvajalci« postavi beseda »lahko«. 

Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! (10 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (50 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov zavrnjen. 
Ker je naš Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj umaknil svoj 

amandma k 78. členu, moramo glasovati samo o amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije k predlogu zakona, ki so razvidni iz njenega poročila z dne 
6. 11. in dodatnega poročila z dne 16. 11. 1979 in sicer k 5., 55., 66. in 67. členu, 
75. ter 78. členu predloga zakona. 

Predlagam, da o vseh amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, s kate- 
rimi soglašata naša odbora, glasujemo skupaj, o amandmajih, s katerimi odbora 
ne soglašata, pa posebej. Se strinjate? (Da.) 

Tako moramo glasovati o amandmajih k 5., 66., 67. členu ter k 75. in 
78. členu, ker s temi amandmaji soglašata naša odbora, razen z amandmajema 
k 5. in 75. členu, ki ju odbora še nista obravnavala, ker izhajajo iz dodatnega 
poročila Zakonodajno-pravne komisije. Amandma k 5. členu se nanaša na sode- 
lovanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti v raziskovalni skupnosti, 
amandma k 75. členu pa zadeva samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
Raziskovalne skupnosti, ki naj začne veljati, ko da soglasje skupščina družbeno- 
politične skupnosti. Sprašujem, ali z amandmajema komisije k 5. in 75. členu 
soglašata poročevalca odborov. (Da.) 

Kdor je torej za amandmaje komisije k 5., 66. in 67. členu ter k 75. in 
78. členu, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so vsi amandmaji komisije z večino glasov sprejeti. 
Zdaj moramo še glasovati o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

55. členu, za katerega Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem predlaga, 
da ga Zakonodajno-pravna komisija ponovno prouči. Vprašujem poročevalca 
odbora, ali glede na obrazložitve iz dodatnega poročila komisije, z amandmajem 
komisije soglaša? (Da.) Naš odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj pa 
temu amandmaju ni nasprotoval. 

Kdor je torej za amandma komisije k 55. členu, s katerim soglašata oba 
odbora, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k 55. členu. 
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O amandmajih Izvršnega sveta ne bomo glasovali, ker so bili predloženi 
na podlagi četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
so tako postali del predloga zakona. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o socialnem skrbstvu. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Franca Hočevarja, namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Uvodno obrazložitev smo 
poslušali. 

Predlog zakona je bil objavljen v prilogi IX. Poročevalca. K predlogu zako- 
na je Izvršni svet predložil amandmaje v smislu 4. odstavka 277. člena poslov- 
nika skupščine in so sestavni del predloga zakona. Amandmaje ste prejeli. Na 
klop ste prejeli kot delovni pripomoček prečiščeno besedilo predloga zakona. 
Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in amandma Ljubljane. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, komisija pa tudi dodatno 
poročilo. 

Želijo poročevalci odborov in komisije poročila dopolniti? (Ne.) 
K razpravi se je prijavila tovarišica Kristina Skube, delegatka iz občine 

Šmarje pri Jelšah. Prosim, tovarišica Kristina! 

Kristina Skube: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na določila 
54. člena zakona o socialnem skrbstvu smo mnenja, da je potrebno v enotni 
program zajeti tudi financiranje dejavnosti socialnega skrbstva kot so stroški 
oskrbnin za odrasle osebe, ki so nastanjene v socialnih zavodih in stroških 
oskrbnin za mladoletnike, motene v telesnem in duševnem razvoju, ki so na 
usposabljanju v socialnih zavodih. 

Pri tem izhajamo iz dejstva, da imajo nerazvite občine, med katere spada 
tudi naša, zelo neurejeno starostno strukturo prebivalstva in take oblike finan- 
ciranja prej omenjenih dejavnosti, presegajo naše zmogljivosti. Menimo, da je 
umestno, da se te oblike denarnih pomoči v SR Sloveniji zajamejo v enotnem 
solidarnostnem programu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo želi delegat Skupščine 
Mesta Ljubljane, Julij Golobič. Prosim. 

Julij Golobič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! K temu 
predlogu zakona predlagamo dva amandmaja in sicer, da se besedilo 38. člena 
ne črta kot to predlaga Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, 
temveč naj ostane v predlaganem besedilu s tem, da se pred besedo »uporabniki« 
v tretji vrsti doda beseda »lahko«. 

Besedilo četrtega odstavka 72. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Med 
posebne socialne zavode štejemo tudi sprejemališča za otroke in mladostnike ter 
odrasle osebe.« 

26 
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Menimo, da samo besedilo petega odstavka 69. člena zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela ne rešuje problema obstoja Mestne skupnosti 
socialnega skrbstva. To nam dokazujejo sedanje izkušnje v mestu Ljubljana. Že 
sedanji zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 39/74) je v tretjem 
odstavku 13. člena dopuščal možnost, da se lahko občinske skupnosti socialnega 
skrbstva združijo v širše skupnosti, ustanavljajo druga združenja skupnosti in 
vzpostavljajo druge oblike medsebojnega sodelovanja, pa se vendarle vedno 
znova postavlja vprašanje zakonitosti obstoja mestne skupnosti socialnega skrb- 
stva in njene pristojnosti. 

Besedilo 38. člena predloga zakona o socialnem skrbstvu pa to vprašanje 
dokončno ureja in tudi določa, da mestne in regionalne skupnosti socialnega 
skrbstva uresničujejo določene skupne naloge, za katere so se sporazumele 
v občinskih skupnostih socialnega skrbstva. Zato je nujno, da besedilo tega člena 
ostane v predlogu zakona, dopolnjeno z besedo »lahko«, kot je to navedeno 
v uvodu in obrazložitvi tega amandmaja. To pa tudi zaradi tega, ker je doslej 
prav zakon o kulturnih skupnostih, (Uradni list SRS, 38/74), v drugem odstavku 
5. člena izrecno dopuščal povezavo temeljnih kulturnih skupnosti v mestne 
oziroma regionalne kulturne skupnosti in Kulturno skupnost Slovenije. 

Invalidske delavnice so kategorija, ki sodi na področje zaposlovanja po 
zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. Njihova dejavnost se 
financira z lastnim delom. Delavnice pod posebnimi pogoji so financirane v 
celoti iz socialnega skrbstva, saj varovanci ne pridobijo statusa delavca, delavci 
v invalidskih delavnicah pa ga imajo. Za delavnice pod posebnimi pogoji, ki naj 
bi vključevale v varstvo in delo tudi težke invalide pod posebnimi pogoji, je 
dovolj možnosti v tretjem odstavku istega člena, zato predlagamo navedeno 
spremembo četrtega odstavka 72. člena zakona. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Prosim za stališče predstavnika predla- 
gatelja. 

Franc Hočevar: Menimo, da dopolnilo k 4. odstavku 72. člena ni 
sprejemljivo in da niti ni potrebno. Mladinska sprejemališča po svoji naravi 
ne opravljajo nobenih tistih nalog, s pomočjo katerih, ali na osnovi katerih, 
bi jih lahko opredelili kot posebne socialne zavode, predvsem ne tistih tipičnih, 
ki jih v teh razmerah opravljajo posebni socialni zavodi. Socialni zavodi zago- 
tavljajo predvsem primerne življenjske razmere tistim ljudem, ki zaradi telesne 
in duševne prizadetosti ali zaradi drugih okoliščin, ne morejo ali pa nočejo 
živeti sami oziroma ne morejo živeti v družini. Torej so te okoliščine določene 
s posebnostmi, ki jih ima oseba, ki izpolnjuje pogoje v posebnem zavodu. Pri 
mladinskih sprejemališčih pa sploh ne gre za take okoliščine in tudi ne oprav- 
ljajo nobenih podobnih nalog kot posebni socialni zavodi. 

Zato menimo, da iz strokovnih razlogov ne moremo uvrstiti mladinskih 
sprejemališč v posebne socialne zavode, ker gre za povsem drugo obliko dejav- 
nosti in aktivnosti in v nobenem primeru ne spadajo v tako kategorijo institucij. 
Ta amandma ni potreben tudi zaradi tega, ker že v 61. členu tega predloga 
zakona govorimo, da se kot organizacije združenega dela na področju socialnega 
skrbstva lahko ustanovijo sprejemališča za mladoletnike. 

Moram pa opozoriti na preciznost 4. odstavka. Ne govorimo o delavnicah 
in nikakor ne posegamo s tem določilom 72. člena v status delavnic in pogoje, 
v katerih te delavnice opravljajo svoje naloge. Govorimo o socialnih zavodih, 
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ki zaposlujejo tudi invalidne osebe najtežjih kategorij, ki so v bistvu stacioni- 
rane v socialnih zavodih. 

Predsednica Silva Jereb: Mogoče bi povedal stališče še tovariš 
Horvat! 

Mitja Horvat: Skupina ne podpira amandmaja skupine delegatov 
Skupščine Mesta Ljubljane k 38. členu iz razlogov, ki so bili prej že dvakrat 
omenjeni. Tudi glede amandmaja k 4. odstavku 72. člena se strinjamo s sta- 
liščem, ki ga je navedel predstavnik predlagatelja. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo razpravljati o teh amandmajih. 
(Nihče.) Želi še kdo besedo? (Da.) Prosim, tovarišica Bonajo! 

Alenka Bonajo : Tovariš predlagatelj je omenil, da sprejemališča za 
mladino nimajo statusa posebnih zavodov, pa bi rada samo pojasnilo, kakšno 
vlogo imajo! Hvala! 

Franc Hočevar: Mladinska sprejemališča imajo nalogo razporejati 
oziroma sprejemati mladostnike, predvsem begavce, ko jih ujame na primer 
organ milice. Milica jih pripelje v mladinsko sprejemališče, od tu na- 
prej pa se jih razporeja v družine ali pa eventualno v ustrezne druge 
institucije, ki jih morajo najprej obravnavati. Ta opravila se sedaj opravljajo 
v okviru centrov za socialno delo, na nek način pa so se opravljala tudi v okviru 
nalog strokovnih služb skupnosti socialnega skrbstva. Sedaj pa z 61. členom 
predloga zakona o socialnem skrbstvu vendarle dajemo napotilo, da se lahko 
mladinska sprejemališča organizirajo kot organizacije združenega dela na pod- 
ročju socialnega skrbstva, in to zaradi tega, da bi čimbolj enotno pristopili k 
organizirani tovrstni dejavnosti. 

S tem dajemo možnost, da recimo Ljubljana ustanovi skupno mladinsko 
sprejemališče, da občine združujejo potrebna sredstva za njegovo funkcioniranje 
in to tiste občine, ki bodo ta sprejemališča uporabljale. Statusa posebnih social- 
nih zavodov pa ne morejo imeti zaradi strokovnih razlogov, ki sem jih pove- 
dal prej. 

Menim pa tudi, če me spomin ne vara, da opravljajo mladinska sprejema- 
lišča tudi nekatere naloge, ki izhajajo iz zakona o vzgoji otrok z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju in da opravljajo tudii nekatere vzgojno-izobraže- 
valne funkcije v okviru svoje dejavnosti. Menim, da je to zadostno število 
razlogov, ki ne dovoljujejo, da bi opredelili mladinska sprejemališča kot posebne 
socialne zavode. 

Tu so verjetno odprta druga vprašanja, ki nimajo zveze s tako predlaganim 
amandmajem, ker se da strokovno hitro opredeliti, da niso posebni socialni 
zavodi. 

Mislim, da 54. člen zakona o socialnem skrbstvu na nek način zajema tudi 
ta vprašanja in to v tisti alinei, ki govori o denarnih dajatvah in da ni treba 
posebej navajati te vsebine, ki jo predlaga tovarišica iz Smarij pri Jelšah. 

Predsednica Silva Jereb: Ste zadovoljni z odgovorom? (Da.) 
Želi še kdo postaviti kakšno vprašanje ali razpravljati o tej točki? (Ne.) 
26» 
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Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje, najprej o amandmajih 
Skupščine Mesta Ljubljane, da bi se v besedilu 38. člena pred besedo »uporab- 
niki« dodala beseda »lahko«. 

Kdor je za tak amandma naj prosim glasuje! (9 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (47 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je bil amandma z večino glasov zavrnjen. 
Zdaj gre še za amandma k 4. odstavku 72. člena, ki naj se spremeni tako, 

da se glasi: »Med posebne socialne zavode štejemo tudi sprejemališča za otroke 
in mladostnike ter odrasle osebe.« 

Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! (8 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (48 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je bil tudi ta amandma z večino glasov zavrnjen. 
O amandmaju našega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj k 

49. členu ne bomo glasovali, ker ga je poročevalec na začetku, kot ste slišali, 
umaknil. 

Tako prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, 
k 17., 19., 32., 34., 38., 40., 46., 47., 49., 56. in 99. a členu, ki so razvidni iz njenega 
poročila z dne 6. 11. in dodatnega poročila z dne 16. 11. 1979. Komisija pa je 
umaknila svoje amandmaje k 26., 49., 89. in 90. členu. 

Predlagam, da o tistih amandmajih Zakonodajno-pravne komisije s katerimi 
soglašata odbora, glasujemo skupaj, o ostalih amandmajih, s katerimi odbora 
ne soglašata oziroma predlagata še ponovno proučitev, pa bi glasovali posebej. 
Je kdo proti? (Ne.) 

Prosim poročevalca obeh odborov, da se izjavita glede amandmajev k 49., 
56. in 99. a členu dodatnega poročila Zakonodajno-pravne komisije, ki jih odbora 
nista obravnavala. 

Tovariš Simič, se strinjate. (Da.) Tovariš Horvat? (Da.) 
Dajem na glasovanje nesporne amandmaje komisije k 17., 19., 32., 46., 47., 

49., 56. in 99. a členu predloga zakona. Kdor je za te amandmaje, naj prosim 
glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji komisije soglasno sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

38. členu, glede katerega je Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
predlagal, naj se ponovno prouči, medtem ko Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj z amandmajem soglaša. Gre namreč za posebne družbenopoli- 
tične skupnosti. Sprašujem tovariša Horvata, ali se glede na obrazložitev iz 
dodatnega poročila strinja z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije? (Da.) 

Kdor je torej za amandma komisije k 38. členu, naj prosim glasuje! (51 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani amandma. 
Prehajamo na glasovanjfe 0 amandmaju komisije k 40. členu. Odbor za druž- 

benoekonomske odnose in razvoj s tem amandmajem ni soglašal. Prav tako je 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem predlagal ponovno proučitev 
tega amandmaja, čeprav mu! sicer ni nasprotoval. Gre za soglasje skupščine 
družbenopolitične skupnosti k statutu. 

Sprašujem tovariša Sirnica; ali se strinja z amandmajem Zakonodajno-prav- 
ne komisije? (Ne.) Tovariš Horvat? (Da.) Kdor je za amandma Zakonodajno- 
pravne komisije, naj prosim'glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal. (6 delegatov.) 
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Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani amandma. 
Zdaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o družbenem varstvu otrok. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Franca Hočevarja, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo. 

Uvodno obrazložitev ste poslušali na skupnem zasedanju. Predlog zakona 
je bil objavljen v prilogi IX. Poročevalca. 

Tudi k temu predlogu zakona je Izvršni svet predložil amandmaje v smislu 
4. odstavka 277. člena poslovnika skupščine, ki ste jih prejeli in so sestavni 
del zakonskega predloga. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta, danes pa tudi 
še amandmaje Skupščine Mesta Ljubljane. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, komisija pa tudi dodatno poro- 
čilo. Želijo poročevalci odborov in komisije besedo? (Ne.) 

Na podlagi gradiv pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Ne.) Prosim 
delegata Skupščine Mesta Ljubljane, da obrazloži amandmaja. 

Julij Golobič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! K temu 
predlogu zakona predlagamo dva amandmaja, in sicer: besedilo 24. člena pred- 
loga zakona naj se spremeni, tako da se glasi: »Uporabniki in izvajalci uskladijo 
elemente iz prejšnjega člena tega zakona po svojih delegatih v skupščinah skup- 
nosti otroškega varstva.« 

Obrazložitev. V 36. členu predloga zakona o družbenem varstvu otrok je 
sprejet predlog, da se na območju mestnih oziroma regionalnih skupnosti kot 
posebnih družbenopolitičnih skupnostih, delavci, drugi delovni ljudje in občani, 
preko občinskih skupnosti otroškega varstva združujejo v mestne oziroma regio- 
nalne skupnosti otroškega varstva ter v njih uresničujejo pravice in obveznosti, 
za katere so se sporazumeli v občinskih skupnostih otroškega varstva. V pred- 
laganem 24. členu, ki obravnava svobodno menjavo dela na področju družbenega 
varstva otrok v neposredni povezavi s 23. členom je določeno, da delegati upo- 
rabnikov in izvajalcev usklajujejo elemente kot predmet svobodne menjave 
dela v občinskih skupnostih otroškega varstva in v Skupščini Skupnosti otroške- 
ga varstva SR Slovenije. To je določba za izvajanje nalog družbene vzgoje in 
varstva otrok na področju mesta. 

Normativi in standardi, razvrstitev vzgojno varstvenih zmogljivosti, kriteriji 
za sprejem otrok v vzgojnovarstveno dejavnost, združevanje sredstev staršev 
kot neposrednih uporabnikov vzgojnovarstvenih storitev in združevanje sred- 
stev v skupnosti otroškega varstva, naj bo in mora biti v mestu enotno, ker je 
enotna tudi stopnja prispevanja s strani uporabnikov. Prav zaradi navedenih 
okoliščin je tako za planiranje kot za usklajevanje posameznih elementov po- 
trebno, da se za področje mesta vse občine v okviru skupščine mestne ali regio- 
nalne skupnosti otroškega varstva, po svojih delegatih dogovorijo o enotni poli- 
tiki v celotnem procesu svobodne menjave dela. 
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Amandma k 36. členu predloga zakona pa je proti temu, da se besedilo 
36. člena ne črta, kot to predlaga Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije, temveč naj ostane v predlaganem besedilu s tem, da se za besedo 
»občani«, v 4. vrsti doda beseda »lahko«. Obrazložitev pa je enaka, kot se je 
glasila obrazložitev k prejšnjim predlogom zakonov. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Prosim za mnenje predstavnika predla- 
gatelja! 

Franc Hočevar: Na kratko bi povedal, da elementi, ki so navedeni 
v 23. členu, po svoji naravi spadajo pod originarnost občinskih skupnosti otroške- 
ga varstva in da v bistvu 24. člen ne ovira občinskih skupnosti otroškega varstva, 
da prenesejo razmišljanja o teh vprašanjih, ki so navedena v 23. členu, tudi na 
Mestno skupnost otroškega varstva. S tega vidika bi lahko ocenili, da ambicijo, 
ki jo skuša predlagatelj amandmaja izraziti v dopolnilnem 24. členu, s tako 
dikcijo 23. in 24. člena kot je predloženo, ne oviramo. Predlagam, da tega 
amandmaja ne bi sprejeli. 

Predsednica Silva Jereb: Prosim za mnenje še predstavnika naše 
skupine! 

Mitja Horvat: Skupina predlaga zboru, da sprejme amandma skupine 
delegatov Skupščine Mesta Ljubljane k 24. členu tega zakona, ker predloženo 
besedilo omogoča, po mnenju skupine, usklajevanje v interesnih skupnostih 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, kadar so te ustanovljene. 

Skupina pa seveda ne podpira amandmaja k 36. členu iz razlogov, ki so bili 
že prej omenjeni. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prosim za mnenje predstavnika 
Zakonodajno-pravne komisije! 

Dr. Lojze Ude: Pridružujemo se stališču predlagatelja, dasi je amandma 
možen. Mislimo, da iz definicije 23. in 24. člena sledi, da se na področju 
regionalne skupnosti ali pa mesta, občinske skupnosti lahko dogovorijo in 
prenesejo del funkcij na mestno skupnost. Ce pa bi bil amandma sprejet, je 
stvar še jasnejša, tako da ni nobenega dvoma. Ni pa nujno potreben. 

Opozoril bi na to, da bi bilo sedaj, ko so drugi zbori sprejeli zakonske tekste 
brez tega amandmaja, potrebno usklajevanje, če bi ta zbor amandma sprejel. 

Predsednica Silva Jereb: Mesto Ljubljana kot ste slišali, predlaga 
črtanje besedice »občinske«. Predlagatelj in predsednik Zakonodaj no-pravne 
komisije utemeljujeta, da potrebe po tem ni, ker je stvar omogočena. Pred- 
sednik Zakonodaj no-pravne komisije opozarja na usklajevanje, ki bo tudi sicer 
potrebno. 

Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Skupščine Mesta Ljubljane in sicer 
najprej k 24. členu, ki naj bi se spremenil, tako da bi se glasil: »Uporabniki in 
izvajalci uskladijo elemente iz prejšnjega člena tega zakona po svojih delegatih 
v skupščinah skupnosti otroškega varstva«. Kdor je za tak amandma, naj 
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prosim glasuje! (35 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je bil amandma z večino glasov sprejet. 
Zdaj glasujemo še o amandmaju k 36. členu. Kdor je za tak amandma, naj 

prosim glasuje! (8 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (48 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal. (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov zavrnjen. 
Ker je poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj umaknil 

amandma k 51. členu, moramo glasovati o amandmaju tega odbora k 3. alinei 
26. člena, ki je razviden iz njegovega poročila z dne 10. 11. 1979. S tem aman 
majem Zakonodajno-pravna komisija soglaša. 

Vprašujem poročevalca Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
ali z amandmajem soglaša? (Da.) Kdor je za amandma našega odbora k 3 alinei 
26. člena, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti. (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani amandma. 
Zdaj moramo glasovati o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. Prav 

tako predlagam, da o tistih amandmajih, s katerimi naša odbora soglašata, gla- 
sujemo skupaj, o tistih, s katerimi ne soglašata pa posebej. Se strinjate? (Da.) 

Zakonodajno-pravna komisija je umaknila svoje amandmaje k 15., 23. m 
51. členu tako, da o njih ne bomo glasovali. 

Na glasovanje dajem nesporne amandmaje Zakonodajno-pravne komisije 
k 13., 18., 44. in 45. členu, k 51. in 69. členu predloga zakona. Ker je amandma 
k 51.'in 69. členu komisija predlagala v dodatnem poročilu in ju odbora se nista 
obravnavala, ker jih nista poznala, sprašujem poročevalca obeh odborov, ali 
z amandmajem soglašata? (Da.) Kdor je torej za amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije k 13., 18., 44. in 45. členu ter k 51. in 69. členu, naj Pjosim 
glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdrzal. 
(Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Zdaj moramo glasovati še o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 
36 členu, glede katerega naš Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
predlaga,'da ga Zakonodajno-pravna komisija ponovno prouči. Sprašujem poro- 
čevalca odbora ali se strinja z Zakonodajno-pravno komisijo? (Da.) S tem 
amandmajem pa soglaša naš Odbor za družbenoekonomske odnose m razvoj. 
Kdor je torej za amandma k 36. členu, naj prosim glasuje! (55 delegatov g a- 
suje za.) Je kdo proti. (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma z večino glasov sprejet. 
Glasovati moramo še o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 48. čle- 

nu, s katerim ne soglaša Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, medtem 
ko Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem z amandmajem soglaša. 
Sprašujem poročevalca odbora, tovariša Simiča, ali vztraja pri stališču odbora? 
(Da.) Kdor je torej za amandma Zakonodajno-pravne komisije k 48. členu, naj 
prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Ker je Izvršni svet umaknil amandmaje, po katerih naj bi se dodalo novo 

četrto poglavje s členi 55., 56., 57. in 58., o teh amandmajih ne bomo glasovali. 
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Tako moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Jožeta Miklavca, pomočnika predsednice Repu- 
bliškega komiteja za vzgojo in izobraževanje in tovarišico Marjano Smuc, sveto- 
valko predsednice tega komiteja. Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem 
zasedanju. 

Predlog zakona ste prejeli. Tudi tu je Izvršni svet predlagal amandmaje v 
smislu četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine in so sestavni del pred- 
loga zakona. Amandmaje ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta in 
amandmaje Skupščine Mesta Ljubljane. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, komisija pa tudi dodatno 
poročilo. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Na osnovi gradiv pričenjam razpravo! Besedo ima delegat Mesta Ljubljane! 

Julij Golobič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ljubljana predlaga tudi ta dva amandmaja. 

K 27. členu zakona predlagamo, da se ta člen ne črta kot to predlaga Zako- 
nodajno-pravna komisija in naj se za besedico »izvajalci« doda beseda »lahko«. 
Obrazložitev je ista kot prej. Ponovno naj opozorim ta zbor, da Ljubljana iz 
svojih izkušenj ugotavlja, da je treba to opredeliti tudi v teh zakonih. 

Drugi amandma, ki ga predlaga Ljubljana je, da se besedilo prvega od- 
stavka 13. člena spremeni, tako da se glasi: »Uporabniki in izvajalci uresničujejo 
svoje potrebe in interese s-svobodno menjavo dela v telesno kulturnih skupnostih 
in po njih ter neposredno svobodno menjavo dela v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov telesno-kulturnih skupnosti«. 

Utemeljitev: Neposredna svobodna menjava dela naj bi se v zakonu o svo- 
bodni menjavi dela na področju telesno-kulturne skupnosti ne postavljala kot 
primarna in predpostavljala svobodni menjavi dela v telesno-kulturnih skup- 
nostih in po njih, saj gre za -sistemski zakon, ki predvsem obravnava problema- 
tiko v telesno-kulturnih skupnostih in menjavo na tem področju. Zato bi bilo 
bolj smotrno, da se problematika neposredne svobodne menjave dela obravnava 
v zakonu o telesni kulturi, ki je napovedan za prihodnje leto. Menimo, da pred- 
lagana formulacija v zakonu še naprej vse preveč vzdržuje sedanji položaj in 
ustvarja videz, da moramo s svobodno menjavo dela zadovoljevati zgolj tiste 
potrebe, ki jih ni moč uresničiti z neposredno svobodno menjavo dela. Lahko bi 
prevladalo mnenje, da telesna kultura že prek neposredne svobodne menjave 
dela sprejema zadostna sredstva in so zato drugi viri prek svobodne menjave 
dela nepotrebni. 

Končno, to pomeni dajati prednost tržnim odnosom. To lahko vzpodbuja 
negativne pojave v športu, predvsem tehnomenažerstvo. Vprašanje je, kako 
bi zagotavljali dogovorjeno politiko v celotnem procesu telesne kulture? Pred- 
vsem pa to ne bi delovalo v prid njenega podružbljanja. Hvala! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predstavnika predlagatelja 
prosim za mnenje! 

Jože Miklavc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede prvega amandmaja meni predlagatelj, da je že bila dana obrazložitev, ki 
je v tem primeru enaka kot obrazložitev pri amandmaju k 41. členu zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Glede drugega amandmaja Skupščine Mesta Ljubljane pa predlagatelj meni, 
da amandma takšen kot je predložen k 13. členu predloga zakona o svobodni 
menjavi dela na področju telesne kulture, ni sprejemljiv, ker predlog zakona 
zlasti še v 2. in 12. členu opredeljuje svobodno menjavo dela v neposrednih 
odnosih med uporabniki in izvajalci kot temeljni način uresničevanja potreb 
in interesov na področju telesne kulture. 

V prvem odstavku 13. člena predlog zakona opredeljuje le povezavo med 
neposredno menjavo dela in menjavo dela, ki se uresničuje v telesno-kulturnih 
skupnostih. Besedilo amandmaja postavlja svobodno menjavo dela v okviru 
telesno-kulturnih skupnosti in preko njih kot prevladujoč način uresničevanja 
potreb in interesov na področju telesne kulture, kar pa je po predlagateljevem 
mnenju v nasprotju z vsemi intencami, vseh naših družbenih odločitev, da na 
področju družbenih dejavnosti uveljavljamo vse bolj kot prevladujoč odnos, 
odnos neposredne svobodne menjave dela. Ce bi upoštevali obrazložitev amand- 
maja, bi v skladu z njo morali seveda tudi spremeniti naslov zakona, v zakon 
o telesno-kulturnih skupnostih, medtem ko smo se v vseh dosedanjih razpravah 
vendarle odločili, da se zakon imenuje zakon o svobodni menjavi dela na pod- 
ročju telesne kulture in da je vendarle osnovna oblika, osnovni način za zadovo- 
ljevanje vseh potreb na tem področju neposreden odnos svobodne menjave dela 
med uporabniki in izvajalci. Zato predlagatelj meni, da je amandma nesprejem- 
ljiv, še posebej pa njegova obrazložitev. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prosim za mnenje Mitjo Hor- 
vata, predstavnika skupine! 

Mitja Horvat: Skupina predlaga, da zbor ne sprejme predloga amand- 
majev skupine delegatov Skupščine Mesta Ljubljane k 27. členu in k 13. členu ker 
ni razlogov, ki jih je ravnokar navedel predstavnik predlagatelja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej 

bomo glasovali o amandmaju Skupščine Mesta Ljubljane k prvemu odstavku 
13. člena, ki naj bi se glasil: »Uporabniki in izvajalci uresničujejo svoje potrebe 
in interese s svobodno menjavo dela v telesno-kulturnih skupnostih in po njih 
ter neposredno svobodno menjavo dela v skladu s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov telesno-kulturnih skupnosti«. Kdor je za tak amandma, naj 
prosim glasuje! (6 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (43 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je bil amandma z večino glasov zavrnjen. 
Sedaj glasujemo še o amandmaju k 27. členu, kjer naj bi se za besedo 

»izvajalci« dodala beseda »lahko«. Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! 
(9 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (45 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(3 delegati.) 
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Ugotavljam, da je bil amandma k 27. členu z večino glasov zavrnjen. 
Ker je Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj umaknil amandma 

k 42. a členu, moramo glasovati o amandmajih tega odbora k 24., 28. in 36. členu. 
Amandmaji so razvidni iz poročila odbora z dne 9. 11. Z amandmaji soglaša 
Zakonodajno-pravna komisija, prav tako tem amandmajem ne nasprotuje Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem, predlagatelj pa z njimi prav tako 
soglaša. Kdor je torej za amandmaje odbora, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje odbora. 
Tudi tu bi glasovali o nespornih amandmajih Zakonodajno-pravne komisije 

skupaj, o amandmajih, pri katerih imajo naši odbori pomisleke, pa posebej. 
Zakonodajno-pravna komisija pa umika svoja amandmaja k 10. in 42. členu. 

Tako dajem na glasovanje nesporne amandmaje komisije k 30., 31., 33. in 
42. členu kot so razvidni iz njenega poročila z dne 6. 11. 1979 in dodatnega 
poročila z dne 16. 11. 1979. Sprašujem poročevalca Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, ki je svoj amandma k 42. a členu umaknil, ali soglaša 
z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije? (Da.) 

Kdor je torej za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim gla- 
suje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije 
delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje komisije! 
Tako prehajamo na glasovanje o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije 

k 27. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 6. 11. 1979. Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem predlaga, da ta amandma Zakonodajno-pravna 
komisija ponovno prouči. Sprašujem poročevalca odbora, ali se glede na obraz- 
ložitev s tem amandmajem Zakonodajno-pravne komisije strinja? (Da.) 

Kdor je torej za amandma komisije k 27. členu, naj prosim glasuje! (54 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov sprejet. 
Tako moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
Ker sta me predsednik Zbora združenega dela in predsednica Družbenopo- 

litičnega zbora ter predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti, ki danes 
obravnavajo te zakone obvestili, da so bili v njihovih zborih sprejeti nekateri 
amandmaji, ki v našem zboru niso bili predloženi, nredlagam, da imenujemo 
tri delegate v medzborovsko skupino delegatov, ki bo ugotovila, kateri amand- 
maji so bili sprejeti v ostalih zborih in bo o amandmajih poročala zboru. 
Obveščam vas, da se bomo zato kasneje vrnili še na obravnavo teh amandmajev, 
ki so bili predloženi v ostalih zborih. 

V medzborovsko skupino predlagam naslednje tri delegate: tovariša Mitjo 
Horvata, predsednika Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, tovariša 
Marjana Simiča, poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in tovariša Karla Sukiča, poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in delegata iz občine Murska Sobota. 

Ima kdo kak drug predlog? (Nihče) Ce ne, prosim, da glasujemo! Kdor je 
za tako skupino naj glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval v medzborovsko skupino delega- 
tov tovariše Mitjo Horvata, Marjana Simiča in Karla Sukiča. 

Prosim skupino, da se takoj sestane. 
Odrejam pol ure odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 13.55.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. Predlagam, da pre- 
skočimo 9. točko dnevnega reda, ker ni predstavnika predlagatelja in preidemo 
na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Igorja Vandota, pomočnika republiške sekretarke 
za finance. Želi tovariš Vandot besedo? (Da.) 

Igor Vandot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
S predlaganim zakonom o uvedbi dodatnega prispevka solidarnosti iz dohodka 
v letu 1979 obravnavajo zbori Skupščine SR Slovenije zadnji ukrep ureditve, 
s katero bo omogočena izpolnitev akontativne obveznosti naše republike v letu 
1979, v obsegu in v rokih, kot so bili določeni ob sprejemanju zakona o zago- 
tovitvi sredstev za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje Socialistične republike Črne gore v letu 1979. 

Z zveznim zakonom je namreč določeno, da morajo republike in pokrajini 
na račun pomoči Crni gori zagotoviti sredstva v višini 5 milijard dinarjev, od 
česar odpade na SR Slovenijo 804 milijonov dinarjev. V navedeni znesek se 
vštejejo tudi zneski, ki so jih družbeno pravne osebe vplačale v sklad za obnovo 
in graditev s potresom prizadetega območja do uveljavitve zakona. Preostali 
znesek obveznosti, pa je potrebno vplačati v treh enakih obrokih in sicer prvega 
do konca meseca avgusta, drugega do konca oktobra in tretjega do konca 
decembra letošnjega leta. 

Z odlokom o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev obveznosti 
republike Slovenije do območij, ki jih je prizadel potres v Crni gori, katerega 
je ta Skupščina sprejela 23. julija letošnjega leta, je določeno, da se za izpolnitev 
akontativne obveznosti, ki dospeva v mesecu avgustu in oktobru, uporabijo že 
oblikovana sredstva solidarnosti po zakonu o oblikovanju sredstev solidarnosti 
za odpravljanje posledic naravnih nesreč. 

V skupščinski razpravi je bilo ob tem odloku zavzeto stališče, da je za 
pokritje tretjega obroka v višini 228 milijonov dinarjev, ki dospeva v plačilo 
v mesecu decembru letošnjega leta, potrebno manjkajoči znesek zagotoviti z 
dodatnimi obremenitvami združenega dela in občanov. 

SR Slovenija je doslej v celoti in v predpisanih rokih izpolnjevala obvez- 
nosti iz zveznega zakona. Tako je bilo pred uveljavitvijo zakona nakazano iz 
sredstev solidarnosti, zbranih z dodatnimi zaslužki delavcev in drugimi oblikami 
denarne pomoči na osnovi družbenopolitične akcije, 120 milijonov dinarjev, kar 
je celotno obveznost SR Slovenije v letu 1979 znižalo z 804 milijonov dinarjev 
na 684 milijonov dinarjev. Doslej dospela obroka v mesecu avgustu in oktobru, 
v skupni višini 456 milijonov dinarjev, sta bila poravnana takole: 88 milijo- 
nov dinarjev je bilo nakazanih iz dodatno zbranih sredstev solidarnosti na osnovi 
družbenopolitične akcije, 368 milijonov dinarjev pa iz sredstev solidarnosti, redno 
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oblikovanih na osnovi republiškega zakona in v skladu s prej omenjenim odlo- 
kom Skupščine SR Slovenije o uporabi sredstev solidarnosti za delno izpolnitev 
obveznosti republike do območij, ki jih je prizadel potres v Crni gori. 

Izpolnjevanje obveznosti v drugih socialističnih republikah in socialističnih 
avtonomnih pokrajinah še ne poteka v obsegu in z dinamiko, kot je dolo- 
čena z zveznim zakonom. V informacijah o izpolnjevanju obveznosti socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, ki jih objavlja Služba družbenega 
knjigovodstva Jugoslavije, ni mogoče ugotoviti dejanskega deleža izpolnjenih 
obveznosti po posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah, zaradi dokaj 
samosvojih razlag določb zveznega zakona, ki jih Služba družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije skupno s predstavniki Socialistične republike Crne gore uve- 
ljavlja, ne samo v razgovorih o načinu izpolnjevanja obveznosti, ampak tudi 
v uradnih informacijah, ki jih je dolžna posredovati vsem družbenopolitičnim 
dejavnikom v naši družbi. 

Pri tem gre za pojmovanje, da vse socialistične republike in socialistični 
avtonomni pokrajini ne morejo uporabljati za izpolnjevanje zakonskih obvez- 
nosti sredstev solidarnosti, zbranih na osnovi družbenopolitične akcije, ker gre 
pri tem za neposredno pomoč delavcev do prizadetih območij v Črni gori, ne pa 
za plačila družbenopravnih oseb kot to določa zakon. Materialna posledica takšne 
proste razlage za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije, npr. znaša 208 mili- 
jonov dinarjev, manj priznanih plačil, ki so bila že izvršena, kar predstavlja 

.26®/» celotne zakonske obveznosti naše republike v letu 1979 ali po dinamiki, 
namesto 71,6 %>, kar naj bi bilo izvršeno do začetka meseca novembra je dejan- 
sko že izvršenih obveznosti le 50,5 %>. 

Ne glede na posledice, ki izhajajo iz teh razlag določb zakona in seveda tudi 
ne glede na njihov vpliv na avtentičnost podatkov o izpolnjevanju določb zvez- 
nega zakona, pa iz razpoložljivih podatkov vendarle izhaja ugotovitev, da druge 
socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini še ne izpolnjujejo 
prevzetih obveznosti. 

Tako je SR Makedonija po uveljavitvi zakona izpolnila svojo obveznost 
v višini 27,3 ®/o, SR Srbija v višini 24,3 %>, SR Crna gora v višini 25 °/» in SR 
Hrvatska v višini 8'%, medtem ko SR Bosna in Hercegovina ter obe avtonomni 
pokrajini svojih obveznosti sploh še niso izpolnjevale. Po zagotovilih predstav- 
nikov teh socialističnih republik in avtonomnih pokrajin bodo pospešeno pri- 
stopili k izvajanju zakona v mesecu novembru in decembru. 

To problematiko smo razgrnili na današnjem zasedanju zborov Skupščine 
SR Slovenije ob sprejemanju zakona o dodatnem prispevku solidarnosti iz 
dohodka v letu 1979 predvsem z namenom, da vas obvestimo o pojavu, ki se 
v bodoče ne bi smel ponoviti ob prevzemanju novih obveznosti za odpravo 
posledic potresa ali drugih elementarnih nesreč. 

Očitno namreč postaja, da ob sprejemanju zveznega zakona ni bilo dovolj 
jasno, kakšno obveznost iin pod kakšnimi pogoji so delegati v zvezni skupščini 
sprejeli, oziroma, kaj Socialistična republika Črna gora od sprejetja ureditve 
lahko pričakuje. To se v bodoče ne bi smelo več ponoviti, medtem pa seveda 
moramo zagotoviti izvršitev obveznosti, ki izhaja iz sprejetega zakona za SR 
Slovenijo v letu 1979. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se sprejme zakon o dodat- 
nem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979 skupaj z amandmajem, ki 
ga je predlagal Odbor za finance Zbora združenega dela. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste dobili. 
Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Slavica Robida, delegatka iz 
občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, sta na sestanku dne 19. 11. 1979 obravnavali gra- 
divo za 27. sejo Zbora občin in 28. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ter predlagata naslednje pripombe k predlogu zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979. 

Glede na to, da organizacije združenega dela obračunavajo enkraten dodaten 
prispevek solidarnosti iz dohodka v letu 1979 v višini 4®/o od dela čistega 
dohodka, razporejenega po zaključnem računu za leto 1978 za druge namene 
v skladu skupne porabe, je vprašanje kako bodo ta prispevek obračunavale 
organizacije združenega dela, ki imajo v letošnjem letu ob ugotavljanju rezulta- 
tov gospodarjenja slabše rezultate kot v lanskem letu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Delegat iz Logatca se je tudi 
javil za besedo! Prosim! 

Marjan Skubic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Logatec je 
obravnavala 10. točko predloženega dnevnega reda, to je predlog zakona o do- 
datnem prispevku solidarnosti iz dohodka v letu 1979 in predlaga spremembo 
2. člena. Za besedilom, ki je v oklepaju, naj se črta 4 '°/o. Določi naj se odstotek 
glede na znesek iz 1. člena od celotnega čistega dohodka razporejenega po za- 
ključnem računu za leto ,197(8. 

Delavci občine Logatec so se na referendumih za gradnjo šolskih in vzgoj- 
novarstvenih objektov ob koncu 1976. leta odločili, da bodo poleg 2®/» samo- 
prispevka iz osebnih dohodkov združevali za razširjeno reprodukcijo za vzgojo 
in izobraževanje tudi sredstva iz -sklada skupne porabe za druge namene v višini 
2,5 "/o od bruto osebnega dohodka. Zato menimo, da je nesprejemljivo, da se 
tudi ta del sredstev sklada skupne porabe za druge namene, ki se združujejo 
za investicije v prepotrebne šolske in vzgojnovarstvene objekte, jemlje kot 
osnova za solidarnost iz dohodka za odpravo posledic potresa v Crni gori. 

Predlagamo, da se ta sredstva zberejo v enaki višini kot je predvideno 
v 1. členu predloga zakona, vendar naj bo mera za določitev teh sredstev druga 
in sicer mislimo, da je primernejša in pravičnejša osnova čisti dohodek. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prosim za mnenje predstavnika 
predlagatelja! 

Igor Vandot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da najprej odgovorim na vprašanje, ki ga je postavila skupina dele- 
gatov iz občine Ljubljana-Bežigrad. Uvajanje nove obveznosti iz dohodka med 
letom seveda povzroča vse posledice, ki jih ima na planirani dohodek kakršna- 
koli druga povečana obveznost iz dohodka, ki bi sicer nastopila, pa ni predvi- 
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dena. Zaradi tega je bilo predvideno, da se razporedi obveznost, ki se uvaja 
s tem zakonom, na kategorijo dela čistega dohodka, razporejenega v sklad 
skupne porabe za druge namene, predvsem s tega vidika, da se obremenijo tiste 
organizacije, ki zaradi situacije glede čistega dohodka v letu 1978 izkazujejo 
višje razporeditve v te namene. Pretežni del obremenitev se omeji na to skupino 
zavezancev. 

S tega razloga ne vidimo dodatnih težav, ki bi jih imele temeljne organi- 
zacije, ki so v letu 1978 izkazovale kot postavko del čistega dohodka, razporejen 
v sklad skupne porabe za druge namene, pri razporejanju čistega dohodka v 
letošnjem letu, razen v primeru, kadar zaradi bistveno spremenjenih pogojev in 
možnosti poslovanja v letošnjem letu sploh ne bodo izkazovale čistega dohodka, 
ampak izgubo. V tem primeru se po določbah 153. člena zakona o združenem 
delu in 48. člena zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka po predložitvi zaključnega računa plačana definitivna obveznost, dolo- 
čena s tem zakonom, vrne temeljni organizaciji, ki je poslovala z izgubo. Posle- 
dice, ki jih ima uvajanje dodatne obveznosti med letom, pa so enake za vse 
temeljne organizacije, ker predstavlja izpolnitev te obveznosti neplaniran poseg 
v delitev dohodka, ki bo ustvarjen v letošnjem letu. 

Glede pobude delegata iz Logatca pa tole pojasnilo: Pri razmišljanjih o dolo- 
čitvi obračunske osnove za uvedbo tega dodatnega prispevka solidarnosti iz 
dohodka v letu 1979 je bila sprejeta usmeritev, da naj se, ne glede na to, da se 
posega v dohodek temeljnih organizacij v letošnjem letu, glede višine te obvez- 
nosti vzpostavi pravzaprav povezava z doseženo oziroma ustvarjeno potrošnjo. 
Z drugimi besedami povedano: Odločili smo se, da se za to dodatno obveznost, ki 
dospeva v mesecu decembru letošnjega leta, ne posega v sredstva občanov ozi- 
roma v sredstva osebne potrošnje, ker je bil iz tega naslova za odpravljanje 
posledic potresa v Črni gori v letošnjem letu po oceni izdvojen dokajšen obseg 
sredstev. Se pa povezuje ta kategorija s kategorijo potrošnje, ki ima v tem 
kontekstu značaj potrošnje sredstev za skupno porabo. Odločitev je bila, da ne 
bi posegali v tisti del čistega dohodka, ki je bil razporejen v sredstva za raz- 
širitev in izboljšanje materialne osnove dela v letu 1978. 

Delegati iz delegacije, ki predlaga kot obračunsko osnovo ugotovljeni čisti 
dohodek, verjetno niso upoštevali tega dejstva, da je v čistem dohodku zajeta 
vsa osebna poraba, to se pravi vsi obračunani in izplačani osebni dohodki, vsa 
nadomestila za osebne dohodke, vse razporeditve v sklad skupne porabe, vse 
razporeditve v sklad rezerv in vse razporeditve sredstev za razširitev in izbolj- 
šanje materialne osnove dela, ki predstavlja, z drugimi besedami, akumulativno 
razporeditev čistega dohodka v letu 1978. Po mnenju predlagatelja tak poseg 
v čisti dohodek ne bi bil sprejemljiv. 

Prvi argument, ki sem ga zdaj navedel in je vsebinskega značaja se pove- 
zuje seveda z drugim, ki je povsem tehnične narave. Za predlog tega amand- 
maja smo zvedeli šele na zasedanju tega zbora. Takih predlogov ni bilo ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona, z osnutkom zakona, niti ob obravnavi pred- 
loga zakona v delovnih telesih skupščine. Razprave so v celoti potrdile pravilnost 
odločitve o izbiri obračunske osnove in o višini obveznosti, in ob tem opozorile, 
da tak poseg, vsekakor za trajno ureditev obveznosti, ki se bodo nalagale v na- 
slednjih letih po sprejemu posebnega zveznega zakona, ne bi bil primeren. Iz 
poročil odborov za finance izhaja usmeritev, da je potrebno predvsem razmiš- 
ljati v smeri obremenitve osebne potrošnje. S tega vidika so bila za to izjemno 
ureditev, ki se uvaja v letošnjem letu, potrjena pravilnost izhodišč, ki jih je 
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predlagatelj predlagal v predlogu zakona, s tem pa tudi odmerjena višina te 
obveznosti. 

Z amandmajem v sedanjem trenutku, tudi če bi ga želeli sprejeti, ne moremo 
določiti mere velikosti te obveznosti, ker je doseženi čisti dohodek po zaključnih 
računih, kot obračunska osnova, povsem drugačna zakonitost, kot pa je^ zako- 
nitost, po kateri se je v lanskih zaključnih računih razporejal del čistega 
dohodka za druge namene v skupni porabi. Zatorej obstaja ob tem amandmaju 
pravzaprav velika neznanka, ki se nanaša na stopnjo za določitev obveznosti. 

Želel bi opozoriti še na naslednja dejstva: Ob odloku, ki ga je ta Skupščina 
sprejela 23. junija, in se je nanašal na privolitev, da se del sredstev solidarnosti 
po posebnem republiškem zakonu porabi za izpolnitev obveznosti Slovenije v 
letošnjem letu in sicer za tisti del obveznosti, ki dospeva v mesecu avgustu in 
mesecu oktobru, je bila dana jasna usmeritev, da je treba to zakonsko ureditev, 
s katero se bodo zajemala sredstva za izpolnitev obveznosti v mesecu decembru, 
obravnavati po redni proceduri. 

Upoštevaje to zahtevo je Izvršni svet pravočasno, že med poletnimi počit- 
nicami, izdelal predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona in ga predložil 
Skupščini, predvsem z namenom, da bi bila ureditev pravočasno sprejeta in s tem 
omogočena tudi pravočasna izpolnitev obveznosti. 

Z amandmajem, ki ga je predlagal Odbor za finance Zbora združenega dela, 
je premoščena razlika, ki je nastala zaradi tega, ker se ta zakon šele danes 
obravnava zaradi proceduralnih razlogov, ki so nastali v Skupščini in predvsem 
prilagaja rok za plačilo obveznosti nekoliko kasnejšemu datumu. 

Menimo, da bi vsako odlaganje reševanja tega problema povzročilo oziroma 
imelo za posledico, da Slovenija ne bi mogla v rokih, ki jih predpisuje zvezni 
zakon, izpolniti svoje obveznosti. Zato predlagam, da delegati na osnovi te 
obrazložitve in argumentov, proučijo tehtnost predlaganega amandmaja, pied- 
vsem z vidika njegove celovitosti, oziroma celovitega vključevanja v piedlagani 
tekst zakona. 

Treba je upoštevati tudi, da se s tem v celoti spreminja konstrukcija tistega 
dela obveznosti, ki se nalaga zavezancem, ki z osebnim delom m s sredstvi 
občanov opravljajo gospodarsko oziroma negospodarsko dejavnost, pa jih zakon 
oziroma predlog zakona tudi vključuje med zavezance za plačilo dodatnega 
prispevka iz dohodka v letu 1979. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Prosim še poročevalca Odbora za finance in 
Zakonodajno-pravne komisije, da se opredelita do amandmaja, ki ga je piedlagal 
delegat iz Logatca. 

Avgust Avbar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance vztraja na predlogu zakona iz razlogov, kot jih je navedel 
predlagatelj. Strinja pa se tudi z amandmajem Odbora za finance Zbora združe- 
nega dela k 4. členu predloga zakona o tem dodatnem prispevku solidarnosti 
v letu 1979. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Kaj meni Zakonodajno-pravna ko- 
misija? 

Milojka Modrijan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati. Zakonodajno-pravna komisija ne sprejema takega amandmaja, kot ga 
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je predlagal delegat iz občine Logatec iz istih razlogov, kot jih je navedel pred- 
lagatelj zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sprašujem delegata iz Logatca, 
ali vztraja pri amandmaju? (Ne.) 

Zeli še kdo besedo k tej točki dnevnega reda? (Ne želi.) Če ne, potem zaklju- 
čujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
Zdaj bi glasovali še o amandmaju Zbora združenega dela, o katerem je že 

tekla beseda. Gre za to, da bi se v 4. členu v zadnji vrsti besedilo »najpozneje 
do 10. decembra 1979« črtalo in nadomestilo z besedilom: »najpozneje do 20. de- 
cembra 1979«. Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! (60 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predloženi amandma. 
Zdaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in 
za svojega predstavnika določil tovariša Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta 
in predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Želite besedo, tovariš Ujčič? 
(Da.) Prosim, besedo ima tovariš Andrej Ujčič! 

Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, kot nacionalno znanstvena in umet- 
nostna organizacija, je v času dosedanjega delovanja opravila pomembno delo 
zlasti na področjih, ki so bistvenega pomena za oblikovanje in ohranjanje naše 
nacionalne zavesti in identitete. Dosežke tega dela smo označili v samem pred- 
logu za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in jih tukaj 
ne bi ponavljal. Akademija pa jih je podrobno razgrnila pred slovensko javnost 
lani, ob 40-letnici svojega delovanja. 

Spričo pomembnega dela, ki ga je Slovenska akademija znanosti in umet- 
nosti opravila v preteklosti, je še toliko bolj pomembno, da se sedaj ustrezno 
organizira in usposobi za kvalitetno višjo vlogo v skladu z dinamičnim razvojem 
samoupravno organizirane družbe. Akademija naj stremi za večjo odprtostjo 
in naj še bolj prisluhne razvojnim smerem in potrebam združenega dela ter 
našega celotnega samoupravnega družbenega življenja. Drugačno vlogo Sloven- 
ske akademije znanosti in umetnosti, ki mora razviti in opravljati integrativno 
funkcijo tudi na širšem področju znanstvenega in umetniškega delovanja, terja 
tudi dejstvo, da se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih razvila vrsta raziskoval- 
nih, kulturnih, visokošolskih in drugih organizacij, ki s svojim znanstvenim in 
umetniškim delovanjem pomembno posegajo na vsa področja našega življe- 
nja in dela. 

Spričo utemeljene zahteve, da se odpravi in razreši razkorak med dejansko 
vlogo in mestom, ki ga Slovenska akademija znanosti in umetnosti ima danes 
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in tem, kar bi kot nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova morala pred- 
stavljati v naši samoupravni družbi, so nujne tudi spremembe v zakonski ure- 
ditvi položaja in vloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Teze za 
osnutek zakona samo nakazujejo poti za razreševanje konceptualnih in drugih 
vsebinskih ter organizacijskih vprašanj delovanja Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. Temeljijo pa na ustavi, zakonu o združenem delu, zakonu o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela in zakonu o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih, ki je bil danes na tem zboru sprejet. 

Bistveni namen, ki ga želimo doseči z novo zakonsko ureditvijo je doseči 
čedalje večjo organsko povezanost Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
z združenim delom in njeno vpetost v naš samoupravni socialistični sistem, tako 
da bosta postala sčasoma v določenem smislu in obsegu, središče in vpliven 
umerjevalec in usklajevalec razvoja znanosti in umetnosti, vendar ne kot nekak- 
šen hierarhičen vrh, temveč kot dejavnik, ki bo s svojimi metodami in oblikami 
dela vplival na sodelovanje, usklajevanje ter demokratično usmerjanje in inte- 
gracijo na področju znanosti in umetnosti. Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti mora imeti pomembno vlogo pri spodbujanju in koordinaciji celotnega 
znanstvenega, na specifičen način pa tudi umetniškega dela v Sloveniji. Imeti 
mora pregled nad celotnim znanstvenim delom, opozarjati na potrebne usmeritve, 
odstopanja, na predviden razvoj in podobno. 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je prav tako odgovorna, da 
sodeluje pri idejni opredelitvi temeljnih vprašanj znanstveno-umetniškega delo- 
vanja, da razvija marksistično teorijo in metodologijo na različnih področjih 
raziskovalne dejavnosti in povezuje raziskovalce, ki s svojim teoretičnim zna- 
njem in praktičnimi izkušnjami lahko vplivajo na ustvarjalno uporabo marksi- 
stičnih spoznanj na posameznih področjih znanosti in umetnosti ter na uveljav- 
ljanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot žarišča marksistič- 
ne misli. 

Taka opredelitev vloge in nalog Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
pa seveda spreminja tudi vlogo znanstvenih razredov. Njihova aktivnost bo 
morala biti v načelu nadinstitucionalne, pa tudi naddisciplinarne narave. Usmer- 
jena bo morala biti zlasti k sintezi znanstvenih spoznanj, na različnih področjih 
delovanja slovenske znanosti. Podobno vlogo pa bi moral opraviti, kar zadeva 
različne umetnostne smeri in načine izražanja, tudi razred za umetnosti. 

Predlagani zakon še nadalje uveljavlja delovno vlogo akademikov, ki lahko 
s posredovanjem bogatih izkušenj in znanja pomembno vplivajo na nadaljnji 
razvoj znanosti in umetnosti. Vrhunski znanstveniki in umetniki, ki so bili na 
podlagi izpričanih znanstvenih in umetniških sposobnosti in na podlagi rezultatov 
svojega praktičnega znanstvenega in umetniškega delovanja izvoljeni za člane 
akademije, morajo imeti vse možnosti in pravice za nadaljnje ustvarjalno delo- 
vanje, tako v sami instituciji, kot v okoljih iz katerih so izšli in katerim še 
naprej posredujejo svoje delovne, znanstvene, umetniške in druge dosežke in 
izkušnje. Zato predlagamo, da bi z zakonom zagotovili uresničevanje pravice do 
objave oziroma predstavitve njihovih znanstvenih in umetniških del. 

V zvezi s članstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti je treba 
v nadaljnjih razpravah temeljito razjasniti tudi kriterije in načine za izbor novih 
članov, izhajajoč iz že predlagane teze, da je izvolitev za člana Slovenske akade- 
mije znanosti in umetnosti izjemno družbeno priznanje. Zagotoviti moramo, da 
bo krog predlagateljev kandidatov za člane Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti širok in da bodo predlagatelji lahko izrekli svoja mnenja o vseh evi- 
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dentiranih kandidatih. Hkrati pa bomo morali zagotoviti polno odgovornost 
same Slovenske akademije znanosti in umetnosti oziroma njenih članov za 
dokončno izbiro novih članov. 

S predlaganim zakonom tudi postavljamo dosedanje znanstvene inštitute, 
ki so delovne enote Slovenske akademije znanosti in umetnosti, v enak položaj 
kot druge raziskovalne organizacije. Ta usmeritev izhaja iz temeljne opredelitve 
vloge Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki zahteva aktivno, organizi- 
rano in dolgoročno zasnovano sodelovanje z vsemi raziskovalnimi in visokošol- 
skimi organizacijami. Hkrati pa je seveda smotrno, da za uresničevanje določe- 
nih nalog tudi sama akademija ustanavlja raziskovalne organizacije in v tem 
smislu nastopa kot ustanovitelj. 

Tesnejše sodelovanje med našimi raziskovalnimi in visokošolskimi organi- 
zacijami in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti lahko prispeva ne samo 
k dvigu znanstvene ravni celotne slovenske znanosti, ampak tudi k uspešnej- 
šemu vključevanju naših raziskovalnih organizacij in posameznikov v ustrezne 
programe medrepubliškega in mednarodnega znanstvenega sodelovanja. S tem 
pa se bo nedvomno povečal tudi prispevek celotne slovenske znanosti k uveljav- 
ljanju Slovenije v Jugoslaviji in v svetu. 

Dosedanje razprave o predlogu za izdajo zakona o Slovenski akademiji zna- 
nosti in umetnosti, ki so bile v svetih za znanost in kulturo pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, na sami akade- 
miji in v Raziskovalni skupnosti Slovenije, so podprle temeljno zasnovo pred- 
loga, kakršen je pred nami. Dale pa so tudi vrsto konkretnih pobud, ki bodo, 
skupaj z razpravo v delovnih telesih Skupščine in danes na zborih, dragocen 
prispevek pri oblikovanju osnutka zakona. 

Izvršni svet zato predlaga, da predloženi predlog za izdajo zakona o Slo- 
venski akademiji znanosti in umetnosti sprejmete oziroma podprete. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Prejeli 
ste tudi teze za osnutek. Predloženo gradivo sta obravnavala Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Da.) Tovariš 
Sašo Schrott, sekretar Sveta za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ima besedo! 

Sašo Schrott: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Svet za znanost in Svet za kulturo pri Predsedstvu Republiške konference Socia- 
listične zveze sta 13. oziroma 14. novembra letos obravnavala predlog za izdajo 
zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V obeh razpravah so se 
izoblikovale določene pripombe in mnenja, ki jih želim posredovati temu zboru. 

Oba sveta sta v načelu podprla zakonodajno pobudo, pri čemer je bilo pose- 
bej poudarjeno, da je dejansko skrajni čas, da se mesto in vloga Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti v družbi uredi. Na eni strani po formalno-pravni 
plati, po drugi strani pa, da se tudi vsebinsko prilagodi spremembam, do katerih 
je prišlo v zadnjih letih na vseh področjih našega družbenega življenja. Sveta 
sta ocenila, da je predloženo besedilo predloga za izdajo zakona ustrezna podlaga 
za najširšo javno razpravo, na vseh ravneh ter da pomeni pomembno vzpodbudo 
za korenite j še spreminjanje razmer tako v sami Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti, kot tudi glede odnosa širše družbene skupnosti do akademije. 
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V obsežnih in temeljitih razpravah, v katerih so sodelovali tudi predstavniki 
oziroma delegati Slovenske akademije znanosti in umetnosti, so se na sejah obeh 
svetov izoblikovale številne pripombe in predlogi. Opozorjeno pa je bilo tudi 
na precej dilem in odprtih vprašanj o mestu, vlogi, položaju in razvojnih perspek- 
tivah Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki jih sam zakon nikakor ne 
bo mogel v celoti razrešiti, vendar pa jih je treba imeti pri oblikovanju bodočega 
zakonskega besedila nenehno pred očmi, da bi bil tudi sam zakon čim boljša 
osnova in temelj za samoupravno preobrazbo in seveda nadaljnjo rast te naše 
najvišje znanstveno-umetniške ustanove. 

Iz razprave na obeh svetih bi veljalo zbor opozoriti na naslednje najbolj 
bistvene pripombe in mnenja, ki bi jih bilo treba ob izdelavi osnutka zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kolikor bo pač mogoče, upo- 
števati: 

1. Širše, hkrati pa bolj konkretno bi bilo treba opredeliti temeljna načela, 
saj je v predlogu za izdajo zakona vse preveč splošnih navedb, ki so dejansko 
brez prave vsebine. 

2. Treba bi bilo bolj jasno in natančno opredeliti in operacionalizirati, kako 
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti vtkati v družbo, da bi zbirala in 
združevala v sebi in ob sebi ves slovenski znanstveni in ustvarjalni potencial. 
V zakonu bi morali bolj jasno opredeliti naloge in vlogo Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, zlasti z vidika, kaj širša družbena skupnost od nje tudi 
konkretno pričakuje. 

3. Prav tako je ena temeljnih pomanjkljivosti predloženega besedila, da je 
v njem preveč poudarjena raziskovalna dejavnost Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti, medtem ko umetnost ni upoštevana in opredeljena kot enako- 
vredna komponenta vsebine dela in interesa Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. 

4. Mnogo bolj jasno je treba opredeliti odnos Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti do kulturne, raziskovalne in izobraževalne samoupravne interesne 
skupnosti, saj je treba tudi v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti dosledno 
uveljavljati načela svobodne menjave dela, kar bo lahko bistveno prispevalo 
tudi k njenemu večjemu odpiranju. 

Podrobno in natančno je treba proučiti in opredeliti kriterije za izvolitev 
akademikov, saj mora biti sprejem v članstvo Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti predvsem vzpodbuda za znanstveno ustvarjanje, ne pa zgolj priznanje 
za že doseženo. V delo Slovenske akademije znanosti in umetnosti bi bilo treba 
pritegniti tudi mlajše, nadarjene znanstvenike in ustvarjalce. 

5. Mnogo bolj jasno in natančno je treba opredeliti, kako v bodoče zago- 
toviti večji vpliv širše družbene skupnosti na delovanje Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, pri čemer je prav gotovo ena od pomembnih možnosti 
prav v bolj širokem in odprtem postopku ter večji javnosti volitev akademikov. 

6. Mnogo bolj natančno in dosledno je treba opredeliti, kakšna naj bo 
v bodoče založniška dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti, katere 
namen in naloga je doma in v tujini, predstaviti znanstvene dosežke te ustanove 
in naroda. 

7. Kar zadeva bolj natančno opredelitev inštituta za marksistične študije, 
je le-ta brez dvoma potreben, toda hkrati ni razloga, da bi posamič izstopal 
iz okvira celotne delovne organiziranosti Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti. Raziskovalne organizacije, to je inštituti, naj bodo organizirani tako, kot 
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je to opredeljeno v zakonu o raziskovalni dejavnosti in o raziskovalnih skup- 
nostih. 

8. Še zlasti je bilo v razpravi v Svetu za kulturo poudarjeno, da bi bilo treba 
v nadaljnjih fazah priprave zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 
temeljito razmisliti o dilemah, ki se pojavljajo v zvezi s članstvom tako ime- 
novanih reproduktivnih umetnikov v akademiji. Prevladalo je mnenje, da po- 
meni ločevanje na kreativce in reproduktivce, seveda uporabljam oba izraza 
pogojno in ilustrativno, dokaj umetno dilemo, saj bi moralo biti edino in odlo- 
čilno merilo za članstvo v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti vrhunska 
kvaliteta, ne glede na ožje področje posameznikove dejavnosti ali področje 
ustvarjanja. . _ 

To so v kratkem bistvene pripombe in mnenja obeh svetov pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze. Podrobneje in natančneje oprede- 
ljene in zapisane pripombe pa bomo naknadno posredovali predlagatelju, da 
jih bo po svoji presoji upošteval pri nadaljnjem oblikovanju zakonskega bese- 
dila o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Schrott! Zeli še kdo 
besedo? (Nihče.) Ce ste pozorno poslušali, se tudi ta priporočila Socialistične 
zveze precej ujemajo s stališči našega odbora. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti se 
sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj med drugim upošteva: 
V zakonu je potrebno, zlasti v temeljnih načelih, jasneje opredeliti pomen, 

vlogo, naloge in družbeno vlogo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pri 
čemer mora priti do izraza tako v zakonu, kot v samoupravnih splošnih aktih 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti posebni družbeni interes. 

Glede vloge in nalog akademije pa je potrebno ob znanosti enakovredno 
obravnavati tudi njena prizadevanja ter vlogo na področju umetnosti. 

Pri uveljavljanju posebnega družbenega interesa mora biti med drugim 
zagotovljen tudi vpliv družbenih dejavnikov — družbenopolitičnih organizacij, 
samoupravnih interesnih skupnosti, obeh univerz in tako dalje — pri evidenti- 
ranju možnih kandidatov za akademike, saj pomeni njihova izvolitev poleg 
vzpodbude in jamstva za nadaljnje delo, tudi izjemno družbeno priznanje. 
Uveljavljanje posebnega družbenega interesa pri delovanju Slovenske akade- 
mije znanosti in umetnosti naj se zagotovi s potrjevanjem njenega statuta, ki 
podrobneje opredeljuje oblike in načine uveljavljanja tega interesa preko Skup- 
ščine SR Slovenije, s čemer se zagotavlja najširši neposredni družbeni vpliv 
na vlogo in poslanstvo te znanstvene in umetnostne inštitucije. 

Zakon naj konkretno opredeli odnose znotraj Slovenske akademije ter njen 
odnos, kot posebne nacionalne inštitucije, do drugih družbenih subjektov, zlasti 
do samoupravnih interesnih skupnosti, posebej še z vidika dolgoročne usmeritve 
razvoja SR Slovenije na vseh področjih, na katera akademija posega s svojo 
temeljno dejavnostjo. 

Ustrezni predpisi, zlasti pa zakon o kulturnih skupnostih, naj tako kot to 
ureja zakon o raziskovalni dejavnosti in o raziskovalnih skupnostih, opredeli 
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sodelovanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti znotraj kulturne 
skupnosti. ... 

Pri ustanavljanju in delovanju inštitutov Slovenske akademije, naj se zago- 
tovi čim večja racionalnost in povezanost s sorodnimi institucijami, zlasti na 
področju raziskovalne dejavnosti in kulture. Zakon naj tudi ustrezneje, kot je 
v predlogu za izdajo zakona, opredeli vlogo inštituta za marksistične študije, 
v odnosu na celotno znanstveno in umetniško delovanje Slovenske akademije, 
v odnosu na druge raziskovalne inštitucije ter glede na Marksistični center pri 
Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije. 

Zakon naj določi, da sredstva za redno dejavnost zagotavlja SR Slovenija, 
sredstva za raziskovalno in umetniško dejavnost pa si zagotavlja tudi s svobodno 
menjavo dela v ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih. 

Zakon naj poudari odprtost in aktivno delovanje akademije v jugoslovan- 
skem prostoru ter naloge, ki jih ima izven tega prostora. 

4. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva tudi pripombe, 
predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles skupščine in zbora ter pri- 
pombe iz razprave na seji zbora. 

Zeli kdo o takem sklepu razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, predlagam, da glasujemo. Kdor je za predlagani 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. 
Sprašujem medzborovsko skupino delegatov ali predlagate, da se vrnemo 

k zakonom o samoupravnih interesnih skupnostih? Skupina še ni končala z 
delom. 

Potem pa prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na pred- 
log zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Srečka Brusa, republiškega podsekretarja 
v Republiškem komiteju za varstvo okolja in tovarišico Janjo Kovač, samo- 
stojno svetovalko v tem komiteju. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim! 

Srečko Brus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka smo 
pripravili tako, da smo besedilo osnutka v največji možni meri uskladili s pred- 
logi in pripombami iz razprav v delovnih telesih zborov in Skupščine, ki so 
potekale ob obravnavi predloga za izdajo zakona in osnutka zakona. 

Skupaj s predlogom zakona smo pripravili in predložili osnutek odloka o 
financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj. Gre za osnutek odloka 
o višini prispevka za onesnaževanje zraka, ki se plačuje za cestna motorna 
vozila in informativno gradivo za pripravo osnutka samoupravnega sporazuma 
o zagotavljanju sredstev na podlagi 11. člena predloga zakona. Tako smo upošte- 
vali zahtevo Skupščine po obdelavi, v osnutku zakona predlaganih rešitev, ki 
omogočajo natančnejši vpogled v predvideni način zagotavljanja sredstev in nji- 
hov uporabo za namene, ki so določeni s tem predlogom zakona. 

Odlok o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj sprejema 
Skupščina SR Slovenije, medtem ko odlok o višini prispevka za onesnaževanje 
zraka, ki se plačuje za cestna motorna vozila sprejema Izvršni svet Skupščine 
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SR Slovenije na podlagi sprejetega zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o varstvu zraka. Gradivo za pripravo samoupravnega sporazuma pa je le 
informativno gradivo, ki naj služi v glavnem pri izvedbi določila 11. člena 
zakona. 

Glede na to, da skupščinske pripombe k osnutku zakona niso posegle v 
izhodišča in pristop k reševanju problema zagotavljanja sredstev, kot so bila 
opredeljena v osnutku, je razumljivo, da tudi po uskladitvi osnutka s skupščin- 
skimi pripombami pri oblikovanju predloga zakona niso izvršene nobene bistvene 
spremembe. 

Zakon o varstvu zraka ter predlagane spremembe in dopolnitve so obliko- 
vani še preden smo v naši republiki opredelili in zakonsko uredili sistem druž- 
benega planiranja in svobodno menjavo dela ter dali odgovore na še nekatera, 
izredno pomembna vprašanja z vidika uveljavljanja samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov. Zato soglašamo tako s predlaganimi amandmaji, ki so bili 
sedaj v pismeni obliki predloženi s strani odborov in s strani ljubljanskih občin 
in še nekaterih drugih, kot tudi s pobudo, da se reševanje problematike varstva 
zraka z zakonodajnega vidika prouči in celovito uskladi s sistemskimi zakoni, 
ki so v postopku priprave in sprejemanja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste prejeli. Kot 
gradivo k tej točki dnevnega reda pa ste prejeli še osnutek odloka o višini 
prispevka za onesnaževanje zraka, ki se plačuje za cestna motorna vozila in 
samoupravni sporazum o zagotavljanju sredstev za izvajanje nalog in ukrepov 
skupnega pomena za varstvo in izboljšanje zraka. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor z urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili, komisija pa tudi dodatno poročilo. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh gradiv, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima 
tovarišica Alenka Bonajo, delegatka iz občine Žalec. 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pooblaščena sem, da v imenu skupine delegatov žalske občine za delegira- 
nje v Zbor občin, razpravljam o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu zraka, ki nam je bil predložen v obravnavo. 

Menili smo, da bi v 5. členu predloga zakona moralo biti določeno, katera 
institucija ali organ je pristojen, da daje strokovnim organizacijam in zavodom 
pooblastila za opravljanje nalog v zvezi z ugotavljanjem in strokovnim nadzo- 
rovanjem emisije in imisije ter širjenjem splošne onesnaženosti zraka. Glede 
osnutka samoupravnega sporazuma, ki ga bodo sklepale temeljne organizacije 
združenega dela, ki upravljajo z nepremičnimi viri onesnaževanja zraka in na 
podlagi katerega se bodo pri Samoupravni interesni skupnosti za varstvo zraka 
na območju občine zbirala sredstva za financiranje programa nalog in ukrepov, 
ki so skuipnega pomena za varstvo in izboljšanje zraka v občini menimo, da je 
silno pomanjkljiv in nedorečen. Vsak samoupravni sporazum je v bistvu kolek- 
tivna pogodba, ki daje podpisnikom določene pravice, še bolj pa nalaga obvez- 
nosti in kot tak mora imeti določila precizirana, jasna, nedvoumna in kon- 
kretna. Glede osnutka sporazuma, ki smo ga dobili v obravnavo kot sestavni 
del predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu zraka pa 
menimo, da ima zlasti naslednje pomanjkljivosti: 
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Pasivna oblika stavka v 1. odstavku 3. člena osnutka zakona: »dokler na 
podlagi vzpostavitve in delovanja analitičnega, nadzornega in alarmnega 
sistema ter drugih meritev ne bo mogoče ustrezno določiti višino prispevka za 
onesnaževanje zraka glede na obseg in stopnjo onesnaževanja, ki ga povzročajo 
posamezni viri«, je preohlapna, ker ne da odgovora na bistvena vprašanja, ki se 
ob tem sama od sebe zastavljajo. 

Prvič, kdaj je delovanje analitičnega in nadzornega sistema ter osnovne 
dopolnilne mreže doseglo tako stopnjo, da so njeni podatki verodostojna podlaga 
prispevkov vsakemu posameznemu podpisniku sporazuma? 

Drugič, kolikšna mora biti stopnja usposobljenosti merilne mreže onesna- 
ženosti zraka, da so njeni podatki objektivni? 

Tretjič, ali se bodo o višini prispevka posameznih članov sporazuma dogo- 
varjali sami člani med seboj, ali pa ga bo določil izvršni svet občinske skup- 
ščine z odlokom? V obeh primerih pa bi moral sporazum vsebovati merila za 
določanje višine prispevka, kakor tudi metodo izračuna za odmero prispevka 
vsakemu podpisniku, glede na njegov delež pri onesnaževanju zraka. 

Razen tega dani osnutek ne vsebuje določil, ki so nujna za zagotovitev 
pravne varnosti članov sporazuma ter za zagotovitev nujnega prilagajanja spo- 
razuma spremembam, ki jih prinaša čas ter družbeni in gospodarski razvoj. 
Kakšen je na primer formalni postopek kadar se član sporazuma ne strinja 
z odmerjenim prispevkom oziroma kadar ugovarja podatkom glede svojega 
deleža k onesnaževanju zraka? 

Nadalje, kateri organ, komisija, odbor ali drug organ spremlja uresničevanje 
samoupravnega sporazuma v tem smislu, ali njegova določila še ustrezajo dejan- 
skemu stanju? V osnutku tudi ni določeno kdo sme dajati pobude in predloge 
za spremembo samoupravnega sporazuma in kateri organ pobude in predloge 
za spremembo samoupravnega sporazuma zbira, analizira in urejuje? Slednjič 
kakšne so sankcije oziroma penali za podpisnike, ki ne izpolnjujejo redno svojih 
obveznosti iz sporazuma? 

Menimo, da so že naštete opustitve zadosten razlog, da predlagatelj osnutek 
samoupravnega sporazuma o zagotavljanju sredstev za izvajanje nalog in ukre- 
pov skupnega pomena za varstvo in izboljšanje zraka na območju občine, po- 
novno prouči in vnese vanj določbe o vrstah, pričetku in prenehanju pravic 
in obveznosti podpisnikov sporazuma ter določbe o rešitvah problemov za katere 
se predvideva, da lahko nastanejo pri izvajanju sporazuma, saj bodo podpisniki 
s pristopom k sporazumu prevzeli nemajhne obveznosti, zaradi česar morajo 
medsebojna razmerja kar najbolj konkretno urediti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Julij Golo- 
bič, delegat Mesta Ljubljane! 

Julij Golobič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ponovno se oglašam kot delegat Skupščine Mesta Ljubljana in sicer po zadolžitvi 
skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin in v soglasju s Komi- 
tejem za urbanizem in varstvo okolja Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane. 

Predlagam naslednji amandma k predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o varstvu zraka: v 3. odstavku 12. člena, naj se črta beseda »kme- 
tijskih«. 

Obrazložitev je naslednja: Glede na to, da imamo več vrst traktorjev, npr.. 
kmetijske, gozdarske in še nekatere druge, predlagamo, da so vsi traktorji 
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oproščeni prispevka. Menimo, da traktorji ne predstavljajo problema glede 
onesnaževanja zraka, ker jih običajno uporabljamo izven območij z onesnaženim 
zrakom. 

Skupina delegatov me je tudi zadolžila, da posredujem pripombe k delov- 
nemu osnutku odloka o višini prispevka zaradi onesnaževanja zraka, ki se pla- 
čuje za cestna motorna vozila in sicer: 

Člen 1., točka 1. Prispevek za tovorna motorna vozila naj se določi po nosil- 
nosti tovornega vozila ali po konjskih močeh in ne po delovni prostornini 
motorja. To predlagamo zato, ker je podatek o prostornini motorja za tovorna 
vozila nepopolen in tudi ni vipisan v prometno dovoljenje. Tudi cestna pristoj- 
bina se plačuje po nosilnosti tovornega vozila. 

K točki 3. a) 1. člena predlagamo, da se prispevek za traktorje ne plačuje. 
Neplačevanje prispevka za traktorje predlagamo zaradi tega, ker je največ 
kmetijskih traktorjev, ki večji del vozijo po njivah in travnikih ter okolja 
v mestnih in naseljenih krajih skoraj ne onesnažujejo. 

Zadnji odstavek 1. odstavka 2. člena, ki se glasi: »Pri tem se upošteva 
tudi mesec v katerem registrirajo oziroma podaljšujejo veljavnost registracije 
vozila«, naj se črta, ker je besedilo brez tega stavka dovolj jasno in uporabno. 

V 4. členu bi bilo treba določiti, da se zahtevek za vračilo plačanega pri- 
spevka vloži pri občinskem organu za finance, kateremu je prispevek plačan. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) Pro- 
sim, besedo ima tovariš Andrej Fajmut, delegat iz občine Ravne na Koroškem. 

Andrej Fajmut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov, ki delegirata v Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije iz občine Ravne na Koroškem sta na svojih sejah dne 
16. in 19. 11. 1979 obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu zraka ter ga v celoti podprli. 

Delegati menimo, da so predlagane spremembe usklajene s sedanjim stanjem 
in možnostmi in da bo s tem omogočeno izvajanje zakona, ki smo ga sprejeli 
že pred več leti, pa so nekateri njegovi členi ostali le mrtva črka na papirju. 
Pri tem posebej mislimo na samoupravne interesne skupnosti, ki so bile v neka- 
terih občinah, med njimi je tudi naša, ustanovljene z veliko zagnanostjo in željo 
po spremembi stanja glede onesnaženosti zraka in okolja. Pri tem je bilo 
marsikje opaziti pravo idealistično voljo. Vendar pa vsa volja in zagnanost nista 
pomagali, da bi samoupravne interesne skupnosti lahko odigrale svojo vlogo, 
saj v osnovi ni bilo urejeno financiranje in tudi nekatera druga določila zakona 
niso bila usklajena. 

Predlagane spremembe zakona sedaj usklajujejo in natančneje opredeljujejo 
določene člene ter določajo način zbiranja sredstev za potrebe varstva zraka, 
tako da bo v bodoče mogoče ponovno intenzivno delati na izboljšanju zraka v SR 
Sloveniji. 

Delegati z obžalovanjem ugotavljamo, da bi podane rešitve lahko našli že 
prej, ker smo tako zamudili skoraj tri leta, ki jih ne bo mogoče več nadoknaditi. 
Zato tudi menimo, da je potrebno predlagane spremembe zakona sprejeti. Če- 
prav ravno način zbiranja sredstev ni sistemsko najbolje rešen, pa se pridru- 
žujemo ugotovitvam Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, da je potrebno pripraviti nov, s sistemskimi rešitvami usklajen 
zakon o varstvu zraka. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Da.) Tova- 
riš Srečko Brus ima besedo. Prosila bi, da bi odgovorili najprej na splošno 
razpravo, potem pa glede amandmaja, za katerega ste že prej rekli, da ga 
podpirate. 

Srečko Brus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej glede razprave delegatke oziroma delegatov iz občine Žalec, ki se nanaša 
na 5. člen osnutka zakona. Odgovor glede pristojnosti lahko dobijo v 2. odstavku 
17. b člena, kjer je določeno, da mora republiški sekretar za urbanizem v šestih 
mesecih zadeve urediti. 

Glede razprave o samoupravnem sporazumu moram najprej povedati, da je 
samoupravni sporazum priložen kot pomožno gradivo in ni danes predmet raz- 
prave in sprejemanja. Služi pač kot napotilo, kot pripomoček Samoupravnim 
interesnim skupnostim za varstvo zraka in občinam, da bi lažje in bolj enotno 
pristopili k realizaciji določil 11. člena zakona. Če bolj natančno pogledate dolo- 
čila zakona, lahko ugotovite, oziroma dobite odgovor na vprašanje, kaj sledi, 
če nekdo ne podpiše tega samoupravnega sporazuma. Potem je pač občina 
pooblaščena, da to stvar uredi z odlokom. Verjetno bi vso razpravo in vsa vpra- 
šanja, ki so bila pri tem odprta, morali dejansko razčiščevati na tem nivoju, 
o katerem sem sedaj govoril. 

Delegatu iz občine Ljubljana bi najprej odgovoril glede amandmaja za kate- 
rega sem že prej povedal, da ga predlagatelj sprejema. Glede odloka o prispevku 
za onesnaževanje zraka, ki se plačuje od cestnih vozil, pa moram poudariti, da 
je tak odlok v pristojnosti sprejemanja Izvršnega sveta na podlagi zakona. 
Izvršni svet bo vprašanja, ki jih je podal delegat v imenu svoje delegacije, 
proučil in upošteval pri oblikovanju odloka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (iNe.) Ce ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju delegata Skupščine Mesta Ljubljane, 
ki predlaga, da bi se v 3. odstavku 12. člena črtala beseda »kmetijskih«, gre pa 
za traktorje. Predstavnik predlagatelja se je že opredelil. Naš odbor in Zako- 
nodaj no-pravna komisija se s tem tudi strinjata. 

Dajem amandma k 12. členu na glasovanje; Kdor je za, naj prosim glasujt?! 
(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je bil amandma z večino glasov sprejet. 
Zdaj bomo glasovali še o amandmajih Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 

komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki sta razvidna iz njegovega poročila 
z dne 15. novembra. V prvem amandmaju odbor predlaga, da se črtajo: 1., 2., in 
4. člen, razen 16. b člena ter 14. in 15. člen predloga zakona. Drugi amandma 
pa se nanaša na 8. člen predloga zakona. 

Z amandmajema soglašata Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj. 
Ker sta oba amandmaja v tesni vsebinski povezanosti, predlagam, da o obeh 
glasujemo skupaj. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 

Potem prosim, da o amandmajih odbora glasujete! Kdor je za, 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 amandmaje Odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. 
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Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
Na predlog našega Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 

šanja in varstvo okolja pa zboru predlagam, da sprejme še naslednji sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj takoj po sprejemu zakona o 

sistemu družbenega planiranja in zakona o urbanističnem planiranju pripravi 
nov, s sistemskimi rešitvami usklajen zakon o varstvu zraka ter prouči potrebe 
po sedaj veljavni organiziranosti na tem področju oziroma sploh prouči potrebo 
po posebni normativni ureditvi tega področja. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za predlagani sklep, 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 sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na 
območju SR Slovenije. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Srečka Brusa, republiškega podsekretarja v Repu- 
bliškem komiteju za varstvo okolja in Janjo Kovač, samostojno svetovalko 
v tem komiteju. Želite besedo tovariš Brus? (Ne želi.) 

Osnutek odloka ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za finance, Odbor 
za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poro- 
čevalci besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Slavica Robida, delegatka iz 
občine Ljubljana-Bežigrad. 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke, tova- 
riši delegati! Da bomo hitrejši, bom samo povedala, da smo delegati v naši 
delegaciji osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih 
postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije podprli. Predlagali pa smo tudi 
dodatna določila, iz katerih bi bili razvidni ukrepi za zboljšanje zraka na pod- 
lagi ugotovitev osnovne mreže merilnih postaj. Same ugotovitve, brez kakršnih- 
koli takojšnjih ukrepov, ne bodo prinesle zaželenih rezultatov. Hkrati delegati 
predlagamo, da bi morala biti tudi javnost tekoče seznanjena z realizacijo pro- 
grama nabave opreme in vzpostavitvijo analitično nadzornega in alarmnega 
informacijskega sistema za varstvo zraka. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo. (Ne.) Ce ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek odloka o financiranju republiške osnovne mreže merilnih postaj 
za varstvo zraka na območju SR Slovenije se sprejme. 

2. Predlog odloka pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga odloka naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih Odbora za finance in pripombe delegatov na 
seji zbora. 
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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 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o zagotovitvi sredstev za kritje prekoračenja stroškov pri 
gradnji proge Beograd—Bar na območju SR Črne gore. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš 
Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Ivan Vandot, pomočnik 
republiške sekretarke za finance. Želita predstavnika delegacije in Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želita.) 

Predlog zakona ste prejeli. Osnutek tega zakona je naš zbor obravnaval 
na 24. seji dne 26. septembra 1979, vendar takrat ni pooblastil naše delegacije, 
da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu zakona, temveč je 
terjal, da se v obrazložitvi jasno opredelijo zneski iz primarne emisije ter pose- 
bej navedejo posledice potresa in posebej ekonomski položaj železniškega gospo- 
darstva Črne gore. Potek usklajevanja osnutka zakona pa je razviden iz poročila 
naše delegacije, ki ste ga prejeli, prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Odbor je zboru predložil predlog sklepa o soglasju k predlogu zakona, 
komisija pa pismeno poročilo. Želita poročevalca odbora in komisije besedo? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Ali je skupina delegatov opravila svoje delo? (Da.) Potem prosim pred- 

stavnika medzborovske skupine, da poroča o rezultatih usklajevanja. 

Mitja Horvat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V medzborovski skupini delegatov smo se uskladili do vseh predlogov zakonov. 
Konkretna situacija ob posameznih zakonih pa je naslednja. Predlagam, da bi 
šli po istem vrstnem redu, kot smo razpravljali. 

Najprej je predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja. Medzborovska skupina je ugotovila, da so Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor in Skupščina Izobraževalne skupnosti 
usklajeni glede vseh amandmajev k predlogu zakona o svobodni menjavi dela 
na področju vzgoje in izobraževanja, razen naslednjih: 

Medzborovska skupina delegatov je obravnavala amandma Zbora občin 
k 44. členu, ki ni bil obravnavan in sprejet v Zboru združenega dela. Družbeno- 
političnem zboru in v Izobraževalni skupnosti Slovenije ter ga je vsebinsko 
podprla. Vendar pa predlaga, da se sprejme v obliki novega 6. odstavka k temu 
členu, ki naj bi se v celoti glasil: »Če se uporabniki in izvajalci prek občinskih 
izobraževalnih skupnosti združijo v izobraževalno skupnost v posebni družbeno- 
politični skupnosti, delegira delegata v Zbor uporabnikov in Zbor izvajalcev 
Izobraževalne skupnosti Slovenije tudi taka skupnost.« 
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Medzborovska skupina delegatov predlaga, da omenjeni amandma sprejmejo 
vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije in Skupščina Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

V medzborovski skupini smo bili mnenja, da bi se naš amandma vsebinsko 
sprejel, vendar redakcijsko naj bi bil oblikovan drugače; dodal naj bi se kot 
nov odstavek, ki pa v bistvu vsebinsko isto pove. Torej mnenja smo bili, da bi 
takšna formulacija, kot smo jo sprejeli v našem zboru, na nek način preveč 
poudarjala, da so izobraževalne skupnosti v posebnih družbenopolitičnih skup- 
nostih nekaj, kar je nujno, ne pa nekaj, kar je možno ustanoviti na temelju 
soglasja oziroma dogovora med posameznimi občinskimi izobraževalnimi skup- 
nostmi. 

Medzborovska skupina delegatov je tudi ugotovila, da je Skupščina Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije sprejela amandma k 63. členu in sicer, da se v tem 
členu za tretjo alineo vstavi nova četrta alinea, ki se glasi: »— sprejema okvirni 
vzgojni program za domove učencev v usmerjenem izobraževanju«. 

Omenjeni amandma je Zbor združenega dela že sprejel, zato medzborovska 
skupina delegatov predlaga Zboru občin in Družbenopolitičnemu zboru Skupšči- 
ne SR Slovenije, da sprejmeta navedeni amandma k 63. členu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Prosim predstavnike predlaga- 
telja in odborov, da se opredelijo najprej glede 44. člena, nato pa še glede 
amandmaja k 63. členu. Se strinjate? (Da.) Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Potem predlagam, da umaknemo svoj amandma k 44. členu. Kdor je za to, 
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno umaknili amandma k 44. členu. 
Zdaj pa predlagam, da glasujemo o novem 6. odstavku k 44. členu, ki je bil 

pravkar obrazložen. Kdor je za tak amandma, naj prosim glasuje! (55 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma. 
Dajem na glasovanje še amandma k 63. členu. Kdor je za tak amandma, 

naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 63. členu. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 
Besedo ima tovariš Mitja Horvat. Prosim! 

Mitja Horvat: O predlogu zakona o raziskovalni dejavnosti, in o 
raziskovalnih skupnostih usklajevanje ni potrebno, ker smo bili vsi zbori in 
tudi Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije usklajeni. 

Predlog zakona o družbenem varstvu otrok. Medzborovska skupina delegatov 
predlaga Zboru občin, da sprejme k 15. členu naslednji amandma: V tretji alinei 
tega člena se za besedo »uporabnikov« doda besedilo »v skladu s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana skupnosti otroškega varstva«. Tako bi ta alinea 
v celoti glasila: »— iz sredstev za razširitev materialne osnove dela v temeljnih 
organizacijah združenega dela za povečanje zmogljivosti izvajalcev, kadar je 
povečanje potrebno zaradi večjih potreb oziroma drugih posebnih interesov 
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določenih uporabnikov v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
skupnosti otroškega varstva«. 

Predsednica Silva Jereb: Kdor je za predlagani amandma, naj prosim 
glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani amandma. 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Mitja Horvat: Medzborovska skupina je ob obravnavi predloga zako- 
na o socialnem skrbstvu ugotovila, da so Zbor združenega dela, Zbor občin, 
Družbenopolitični zbor ter Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
usklajeni glede vseh amandmajev k temu predlogu zakona, razen naslednjega 
amandmaja: 

Družbenopolitični zbor predlaga k 98. členu predloga zakona amandma, da 
se v tem členu doda nov odstavek, ki se glasi: »Delavci, ki so do uveljavitve 
tega zakona opravljali strokovno delo na področju socialnega skrbstva manj kot 
20 let, nimajo pa s tem zakonom določene strokovne izobrazbe, si jo morajo 
pridobiti v roku 5 let od uveljavitve zakona.« 

Medzborovska skupina delegatov predlaga Zboru združenega dela, Zboiu 
občin ter Skupščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije, da omenjeni amand- 
ma sprejme v enakem besedilu, kot ga je sprejel Družbenopolitični zbor. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Predstavnik predlagatelja, tovariš 
Hočevar se strinjate? (Se strinja.) Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Ce nihče ne želi razpravljati, predlagam, da glasujemo o amandmaju k 
98. členu, kakor je bil pravkar obrazložen. Kdor je za amandma, naj prosim 
glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k 98. členu. 
Zdaj pa še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj^ prosim 

glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 

Mitja Horvat: Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju 
telesne kulture. Medzborovska skupina delegatov predlaga Zboru občin in Druž- 
benopolitičnemu zboru dopolnitev k tretji alinei 10. člena predloga zakona in 
sicer, da se za besedo »uporabnikov«, doda besedilo »v skladu s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana telesnokulturne skupnosti.« 

Naslednji amandma, ki ga moramo sprejeti, je k 36. členu. V drugi vrsti 
petega odstavka tega člena, naj se beseda »delegatov« nadomesti z besedo 
»predstavnikov«, ker ne gre za delegate ampak predstavnike. Ta odstavek se po- 
tem v celoti glasi: »S statutom Telesno-kulturne skupnosti Slovenije se določi 
način sodelovanja predstavnikov republiških strokovnih organizacij in zvez v delu 
Zbora izvajalcev Skupščine Telesno-kulturne skupnosti Slovenije.« Gre torej za 
predstavnike tistih asociacij, ki niso člani zbora. 
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Predsednica Silva Jereb: Predstavnik predlagatelja, se strinjate? 
(Se strinja.) Želi kdo besedo? (Ne želi.) Potem dajem najprej na glasovanje 
obrazloženi amandma k 3. alinei 10. člena. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma k 10. členu z večino glasov sprejet. 
Sedaj dajem na glasovanje še amandma k 36. členu. Kdor je za amandma, 

naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma k 36. členu z večino glasov sprejet. 
Zdaj pa glasujemo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet. 
S tem smo usklajeni z vsemi zbori Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o ureditvi kreditov Narodne banke Jugoslavije, ki so bili 
dani bankam v letu 1975 za določene namene. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš Lojze Skok, predstavnik 
Izvršnega sveta pa tovariš Igor Vandot, pomočnik republiške sekretarke za 
finance. Želita oba predstavnika besedo? (Ne želita.) 

Predlog zakona ste prejeli. Osnutek tega zakona je naš zbor obravnaval na 
24. seji, dne 26. septembra 1979, vendar takrat ni pooblastil naše delegacije, da 
v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu zakona, temveč je terjal, 
da se v zakonu jasno opredelijo končni porabniki kreditov. Potek usklajevanja 
osnutka zakona je razviden iz poročila naše delegacije, ki ste ga prejeli. Prejeli 
ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija. Odbor je zboru predložil predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, 
komisija pa pismeno poročilo. Želita poročevalca komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o začasni uporabi sredstev emisije Narodne banke Jugoslavije za odpravo posle- 
dic potresa, ki je prizadel posamezne občine na območju SR Bosne in Hercegovine 
in SR Hrvatske, s poročilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik naše delegacije v zboru je tovariš Lojze 
Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Igor Vandot, pomočnik republi- 
ške sekretarke za finance. Želita predstavnika delegacije in Izvršnega sveta 
besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Osnutek zakona je naš zbor prav tako že obrav- 
naval na 24. seji dne 26. septembra 1979 in takrat pooblastil našo delegacijo 
v Zboru republik in pokrajin, da v usklajevalnem postopku uveljavlja pripombe 
Odbora za finance, Zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega sveta. Potek 
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usklajevanja osnutka zakona pa je razviden iz poročila naše delegacije, ki ste 
ga prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložili poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita! 
— Vodstvo seje prevzame podpredsednik Leopold Slapnik.) 

Podpredsednik Leopold Slapnik: Ker poročevalca ne želita besede, 
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Pismenih prijav ni. Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da glede na stališča Odbora 

, za finance, Zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega sveta, sprejme nasled- 
nji sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije vztraja pri svojem sklepu z dne 
26. 9. 1979, ker v dosedanjem postopku usklajevanja niso bili podani predlogi 
ali nove rešitve, ki bi lahko bistveno vplivali na spremembo navedenega stališča. 
Zato zbor vztraja pri pripombah, ki smiselno izhajajo iz poročil Odbora za 
finance z dne 14. 9. in 20. 11. 1979, Zakonodaj no-pravne komisije z dne 12. 9. 
in 20. 11. 1979 ter mnenj Izvršnega sveta z dne 20. 9. in 20. 11. 1979. 

Zeli kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani 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 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat 
v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki 
vodijo delo republiških upravnih organov vprašanja, ki se nanašajo na njihovo 
delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat v 
zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsednici zbora ali tudi pred- 
sednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti 
za območje'republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine delega- 
tov iz občine Slovenj Gradec, ki ga je le-ta pismeno zastavila dne 2. novembra 
1979. Na vprašanje skupine delegatov bo odgovoril tovariš Alojz Mohar, repu- 
bliški podsekretar v Republiškem sekretariatu za urbanizem. Prosim tovariš 
Mohar! 

Alojz Mohar: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Slovenj Gradec je zastavila Skupščini SR Slovenije v zvezi 
z razreševanjem stanovanjskih vprašanj kmetov-borcev NOV naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

V občini Slovenj Gradec je večje število kmetov-borcev NOV. V povojnih 
letih so si uspešno urejevali svoje kmetije in si z velikimi težavami zagotavljali 
osnovni vir preživljanja. V veliko manjši meri pa so imeli možnost vlagati 
finančna sredstva za urejanje svojih stanovanjskih objektov. Njihove stanovanj- 
ske hiše so danes dotrajane in potrebne temeljite obnove. V večini stanovanj- 
skih objektov ni urejenih sanitarij, kopalnic in podobno; električna inštalacija je 
improvizirana, sami bivalni prostori pa so nefunkcionalni. 

V obdobju od leta 1973 se iz namenskih finančnih sredstev, ki so se zbirala 
na posebnem računu občine za graditev stanovanj za udeležence NOV, usmerja 
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nekaj sredstev tudi za izboljšanje stanovanjskih razmer kmetov-borcev. Po 
prenehanju zbiranja teh sredstev pa so od leta 1973 za te namene na razpolago 
le anuitete iz odobrenih posojil, katerih višina pa komaj zadošča za nakup 
enega enosobnega stanovanja v enem letu. Po veljavnih predpisih na področju 
stanovanjskega gospodarstva kmetje-borci nimajo možnosti pridobiti kreditnih 
sredstev za ureditev Svojih stanovanjskih hiš, sami pa za te namene finančnih 
sredstev niso sposobni zagotavljati. Edina možna oblika za reševanje stanovanj- 
skih vprašanj kmetov-borcev je namensko varčevanje pri banki, ki pa je časovno 
pogojeno in ob manjših razpoložljivih sredstvih varčevalcev nestimulativno, saj 
rastejo cene hitreje kot vrednost privarčevanih sredstev. 

Znane so težave v zvezi s pomanjkanjem finančnih sredstev za reševanje 
odprtih stanovanjskih vprašanj v občinah. Na tem področju so bili sicer dose- 
ženi pozitivni rezultati za delavce v združenem delu ter določene socialne kate- 
gorije občanov in upokojencev, vendar pa je ostalo nerešeno vprašanje zagotav- 
ljanja finančnih sredstev za kmete-borce, ker le-ti ne združujejo namenskih 
sredstev za stanovanjsko gradnjo in zato po veljavnih predpisih ne morejo biti 
deležni posojil iz obstoječih oblik združevanja namenskih sredstev za stanovanj- 
sko izgradnjo. 

O tem vprašanju so na svojih sejah dne 12. oktobra 1979 razpravljali tudi 
zbori Skupščine občine Slovenj Gradec in sklenili Skupščini SR Slovenije posta- 
viti delegatsko vprašanje, kako namerava to problematiko v prihodnje reševati. 

Skupščina občine Slovenj Gradec predlaga, da se ob sprejemu nove zako- 
nodaje s področja stanovanjskega gospodarstva v sistemske rešitve vnesejo tudi 
določila o možnostih reševanja stanovanjskih vprašanj za kmete-borce NOV. Kot 
možno rešitev predlagamo, da se sredstva za te namene zagotovijo iz naslova 
hranilnih vlog, ki bi jih bilo, poleg sredstev iz namenskega varčevanja, možno 
uporabiti tudi kot kreditna sredstva. 

Na delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu iz leta 1972 je pose- 

bej opredelil občane in družine, ki so pri urejanju stanovanjskih pogojev deležni 
posebne družbene pomoči. To so mlade družine, občani in družine z nižjimi 
dohodki, borci NOV, upokojenci in drugi starejši ljudje. V odlokih o družbeni 
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, s katerimi so v občinah konkretizirali 
zakon, pa so kot skupina, ki je deležna posebne družbene pomoči običajno opre- 
deljeni tudi invalidi, borci NOV, kmetje in drugi. 

Borci so bili deležni velike pozornosti pri razreševanju stanovanjskih vpra- 
šanj, ki pa jih kljub temu nismo dokončno razrešili. Po podatkih Republiškega 
komiteja za vprašanja borcev NOV je v SR Sloveniji še okoli 2000 borcev, ki 
nimajo ustrezno urejenega stanovanjskega vprašanja. Med temi borci je tudi 
nekaj borcev-kmetov, ki niso uspeli razrešiti svojega stanovanjskega vprašanja, 
ker niso združevali namenskih sredstev za stanovanjsko gradnjo in zato tudi po 
veljavnih predpisih niso mogli dobiti posojil iz združenih sredstev pri samo- 
upravnih stanovanjskih skupnostih v občinah. Često tudi niso izpolnjevali pogo- 
jev za pridobitev kreditov iz sredstev družbene pomoči. 

Iz navedenega je razvidno, da v okviru pozitivne zakonodaje ni mogoče 
razrešiti stanovanjskih potreb vseh borcev-kmetov. Iz tega razloga je Skupščina 
SR Slovenije v svojih stališčih, sklepih in priporočilih za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Slo- 
veniji naložila Izvršnemu svetu SR Slovenije, da pripravi sistemske rešitve na 
področju financiranja stanovanjske gradnje ter prouči vprašanja zagotavljanja 
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sredstev za graditev in obnovo kmečkih stanovanj, posebej v hribovitem in gor- 
skem svetu ter na obmejnih območjih. 

V tem sklopu bodo proučene tudi možnosti reševanja stanovanjskih vpra- 
šanj kmetov-borcev NOV. Predlog za razreševanje teh vprašanj bo obravnavan 
v osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki ga bo Skuipščina predvidoma 
obravnavala že v prvem četrtletju 1980. leta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sprašujem delegata iz Slovenj 
Gradca ali je zadovoljen z odgovorom na vprašanje? (Da.) 

Delegatsko vprašanje želi postaviti še tovariš Ciril Ravnak, delegat iz občine 
Celje! 

Ciril Ravn a k : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Celju so mi naložili naj vprašam, kako je z zakonom o prometnem davku 
na kavo. 

V juniju ali juliju je bila namreč na svetovnem trgu kava cenejša, potem 
pa se je pri nas, da se ne bi kava pocenila, zvišal prometni davek. Kasneje, ko 
pa se je kava podražila, je stopnja prometnega davka kar ostala, zato prosim, da 
mi na to vprašanje odgovorite. 

Predsednica Silva Jereb: Sedaj ni predstavnika, ki bi lahko danes 
odgovoril na to vprašanje. Dobili pa smo obvestilo, da bo na vsa, danes zastav- 
ljena vprašanja delegatov iz Vrhnike, Ljubljane in Celja, predlagatelj odgovoril 
na naslednji seji zbora. 

Želi morda še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 
Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejeli 

končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim 
zborom. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vam zahvaljujem za sode- 
lovanje in strpnost in s tem zaključujem današnjo sejo zbora. Hvala. 

(Seja je bila končana ob 15.35.) 

28 
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(27. novembra 1979) 

Predsedovala Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši! 
Pričenjam 28. sejo Zbora občin. Po 15. členu poslovnika našega zbora 

moramo na začetku vsake seje, preden preidemo na določitev dnevnega reda, 
izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda 
pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. 

V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
riša Stanka Hvaleta, delegata iz občine Ljubljana-Siška za predsednika in tova- 
riša Stojana Gomazelja, delegata iz občin Vič-Rudnik, in tovarišico Anico Novak, 
delegatko iz občine Ljutomer za člana. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) 
Ce ne, potem prosim, da z dvigom rok potrdite ta predlog. Kdor je za, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili na osnovi glasovanja v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 28. sejo Zbora občin izvoljeni: za predsednika 
tovariš Stanko Hvale, delegat iz občine Ljubljana-Siška, za člana pa tovariš 
Stojan Gomazelj in tovarišica Anica Novak. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila 
delegatov in sestavi poročilo za zbor. Delegate pa prosim, da ostanete na svojih 
mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Se nekaj vmesnih informacij. Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor je to 
seveda v njegovi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, po možnosti 
že danes ob koncu dnevnega reda, prosim delegate, ki imate morda pismeno pri- 
pravljena vprašanja, pa jih še niste oddali, da to storite, da bi jih lahko posre- 
dovali Izvršnemu svetu ali drugim naslovnikom z željo, da odgovorijo, če se da 
že danes. 
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Obveščam vas tudi, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
na seji 21. 11. siprejela predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR' Slo- 
venije za nadaljnji Tazvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji, ki ga je naš zbor obravnaval na 26. seji, 
7. novembra, v enakem besedilu kot naš zbor. Ugotavljam, da je bil predlog 
stališč, sklepov in priporočil sprejet v vseh pristojnih zborih v enakem besedilu 
in da so bili zbori med seboj usklađeni. 

Prav tako vas prosim, da v tem času, ko čakamo na poročilo komisije, oddate 
pismene prijave za razpravo k posameznim točkam dnevnega reda, če tega še 
niste storili. 

Komisija je opravila svoje delo. Prosim predsednika komisije, da poda poro- 
čilo zboru. 

Stanko Hvale: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Poročilo o 
pregledu pooblastil za 28. sejo Zbora občin, ki je bila sklicana za 27. november 
1979 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin, izvoljena na pod- 
lagi 15. člena poslovnika Zbora občin, je pregledala pooblastila delegatov in iz 
teh pooblastil in napravljenega seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo 
današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Ljub- 
ljane in Obalne skupnosti občine Koper, razen delegatov iz občin Šmarje pri 
Jelšah in Žalca. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 28. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Prehajamo na razpravo o poročilu, 
ki ste ga pravkar poslušali. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem prehajamo na 
glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni primera, da bi 
bilo pooblastilo kakšnega delegata sporno. Kdor je torej za poročilo, 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 pooblastila 
delegatov za 28. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da 
lahko pravno veljavno sklepa in razpravlja. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
Republiška konferenca Socialistične zveze in Skupnost slovenskih občin k vsem 
točkam dnevnega reda ter Gospodarska zbornica Slovenije k osnutkoma repu- 
bliške in zvezne resolucije o politiki izvajanja družbenega plana ter Visoko- 
šolska temeljna organizacija Tekstilna tehnologija, k 8. točki dnevnega reda, 
po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo tovarišica Mara Žlebnik, podpredsednica Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta pri 
posameznih točkah dnevnega reda; tovariš Igor Križman, član Izvršnega odbora 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze Slovenije; tovariš Marjan 
Grampovčan, odgovorni urednik glasila Občan za (Skupnost slovenskih občin; 
tovariš Rudi Sepič, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije ter tovariša 
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Igor Stupica, profesor, in Franc Sluga, asistent na Fakulteti za naravoslovje in 
tehnologijo, Visokošolska temeljna organizacija Tekstilna tehnologija. 

Hkrati obveščam zbor, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine: tovariš Franc Taler, član Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj; tovarišica Jožica Jarc, članica Odbora za družbenopo- 
litični in komunalni sistem; tovarišica Zdenka Jurančič, predsednica Odbora za 
finance; tovariš Ahmet Kalač, član Odbora za urbanizem, stanovanj sko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja; dr. Lojze Ude, predsednik Zakonodajno-prav- 
ne komisije in tovariš Franjo Tur k, predsednik Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 28. seje Zbora občin. 

Z dopisom 6. in 14. 11. je bil dnevni red današnje seje razširjen še z nasled- 
njimi točkami: 

— z osnutkom resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, 

— z osnutkom odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1980, 

— z osnutkom odloka o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se bodo v letu 1980 odstopili Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino, 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(YU 1759), 

— z osnutkom delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1980, 

— z osnutkom zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije v letu 1979, 

— z osnutkom odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije v letu 1979, 

— in s predhodno obravnavo predloga zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Tako predlagam, da zbor sprejme naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 28. seje Zbora občin, 
2. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976 do 1980 v letu 1980, 
3. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 

za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1980, 
4. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike 

in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1980, 
5. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1980, 
6. predhodna obravnava predloga zakona o sistemu družbenega planiranja 

in o družbenem planu SR Slovenije, 
7. izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije v le- 

tu 1980, 
8. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav 

za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, 
z osnutkom zakona, 
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9. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, 

10. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979, z osnutkom 
zakona, 

11. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja 
amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev 
za leta 1977 do 1979, z osnutkom zakona, 

12. osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1979, 

13. osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1980, 

14. osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije v letu 1979, 

15. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1980, 

16. osnutek odloka o ugotavljanju prihodkov od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se bodo v letu 1980 odstopila Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, 

17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1759), 

18. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije za leto 1980, 

19. soglasje k dopolnitvam statuta Visokošolske temeljne organizacije Tek- 
stilna tehnologija, 

20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Da.) Tovariš Jože 

Klofutar iz občine Tržič, prosim! 

Jože Klofutar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zvezi s predlogom dnevnega reda moram reči, da je delno že ugodeno 
našemu predlogu. Ko smo se pripravljali na današnjo sejo, smo menili, da bi bilo 
potrebno hkrati razpravljati o obeh osnutkih resolucij. Z ozirom na to, da sta 
pod 2. in 3. točko obe resoluciji na dnevnem redu že tako uvrščeni, je temu že 
ugodeno. 

Poleg tega še dodatno predlagamo, da bi ob teh dveh točkah vendarle uvrstili 
tudi oba proračuna, tako republiškega kot zveznega, ker se mi zdi, da je to 
vendarle celota in da bi v tem smislu lahko kompleksne je razpravljali o teh 
zadevah tudi glede na načelne pripombe, ki jih imamo v zvezi z republiškim 
in zveznim proračunom, ob tem ko smo se pogovarjali o obeh resolucijah. 

Drugi dve pripombi, ki jih imamo v zvezi z dnevnim redom, pa so prav- 
zaprav že starega značaja in se opravičujem sklicateljem oziroma oblikovalcem 
predloga dnevnega reda, da ne bom nič novega povedal. Gre namreč zato, da bi 
vendarle morali ob tako pomembnih dokumentih, kot sta obe resoluciji, več časa 
nameniti njihovi obravnavi in ne v okviru tako širokega dnevnega reda, kot ga 
imamo za današnjo sejo zbora. 

Tretja zadeva, ki je tudi vezana na dnevni red. Menimo, da je tak način 
razširjanja dnevnih redov težko sprejemljiv oziroma se težko prilagodimo tako 
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razširjenemu dnevnemu redu, ker preprosto nismo v stanju vseh zadev, ki so 
pomembne, širše obravnavati in potem oblikovati naša skupna stališča. 

Predlagam, da bi se v bodoče, čeprav skušamo upoštevati tudi probleme, ki 
jih imajo sklicatelji in sestavljalci dnevnega reda, vendarle morali bolj okvirno 
držati tistih predlogov, ki jih v osnovi dobimo. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa. Slišali ste tovariša iz Tržiča. 
Želi še kdo besedo? (Ne želi!) 

Kar zadeva vse te pripombe, gredo bolj na vodenje seje oziroma na zdru- 
ževanje razprave o posameznih točkah dnevnega reda, kar smo tudi sicer že 
pri delu našega zbora, kot se spomnite, prakticirali. Za obe resoluciji smo že 
naprej predvideli, da bi razpravo združili, zdaj pa bo treba v nadaljnjem delu 
današnje seje zbora razmisliti še, ali bi bilo res najboljše, da združimo še razpravo 
o obeh proračunih. 

Kar pa zadeva druge pripombe, sem že nekajkrat skušala izkoristiti odmore 
za dialog z vami o tem, da se dobro zavedamo težav, ki jih tako ali drugače, ne 
da bi zmeraj imeli tudi veliko subjektivne krivde pri tem, povzročamo vam 
delegatom, skupinam delegatov in občinskim skupščinam, s tem ko imamo bodisi 
premalo časa na voljo za razprave ali pa, ko dodatno razširjamo dnevne rede, 
tako kot-se je to zgodilo danes. 

Na eni prejšnjih sej sem tudi rekla, da v Predsedstvu Skupščine priprav- 
ljamo predlog ukrepov na osnovi razprave o uresničevanju in funkcioniranju 
delegatskega sistema' in delegatskih odnosov in bi se ob tem pogovorili, kolikor 
se bo največ dalo, za podrobnosti, ki bi jih naj na vseh ravneh upoštevali zato, 
da bi bilo naše skupno delo čim lažje in čim učinkovitejše. To je moj odgovor 
tovarišem iz Tržiča. Ste zadovoljni? (Da.) 

Če torej ne želi nihče več razpravljati, potem prosim, da o predlogu dnev- 
nega reda glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje. (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno določen tako, kakor sem 
ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili tudi na klop. 

Pred prehodom na obravnavo posameznih točk dnevnega reda vas obveščam, 
da bomo na skupnem zasedanju z delegati Zbora združenega dela in Družbeno- 
političnega zbora poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 2. in 3. točki dnevnega 
reda, in sicer k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in k osnutku resolucije o politiki ures- 
ničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976—1980 v letu 
1980, ki ga bo podal tovariš Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bomo poslušali tudi uvodno obrazložitev k 6. točki 
dnevnega reda, in sicer k predlogu zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije oziroma k delovni zasnovi tega zakona, ki jo 
bo podal tovariš Jože Novinšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiške- 
ga komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodil tovariš 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela. Po skupnem zasedanju pa 
takoj nadaljujemo z delom v naši dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in ser je nadaljevala ob 10.30.) 
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Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo z delom. 
Najprej odgovor v zvezi z razpravo o dnevnem redu. Ker do sedaj ni bilo 

pismenih prijav za razpravo o obeh proračunih, predlagam, da strnemo samo 
razpravo glede obeh resolucij. Ce pa se boste v teh razpravah o resolucijah do- 
taknili podrobneje tudi izhodišč slovenskega ali pa zveznega proračuna, bomo 
šteli, kot da ste dali pripombo k tistim točkam dnevnega reda, ki te proračune 
vsebujejo. 

Razen tega bi predlagala zboru, da najprej razpravljamo o 17. točki 
dnevnega reda, to je o predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o garan- 
ciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj. Ker Zbor 
republik in pokrajin danes čaka na to našo odločitev in ker bo razprav ob 
resolucijah precej, je najbrž v skladu z njihovimi pričakovanji, da to opra- 
vimo takoj. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovariš 
Lojze Skok, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Skufca, 
republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. 

Želita morda tovariš Skok ali tovariš Skufca besedo? (Ne.) 
Predlog zakona ste dobili, prejeli ste tudi predlog odloka o soglasju k pred- 

logu zakona in mnenje Izvršnega sveta. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne 

odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so Zboru predložili pismena poročila. 
Želijo morda poročevalci odborov in komisije besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli. kdo besedo? (Ne.) Če ne želi 

nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, naj prosim glasuje! (58 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 2. in 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
1980 v letu 1980 in na osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

Osnutek republiške resolucije je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet in za svojega predstavnika določil tovariša Tomaža Banovca, namestnika 
direktorja, tovariša Marka Selana, pomočnika direktorja Zavoda za družbeno 
planiranje in tovarišico Alenko Markič, samostojno svetovalko v tem zavodu. 

Ekspoze Izvršnega sveta smo pravkar poslušali. Osnutek resolucije je bil 
objavljen v prilogi X. Poročevalca. V isti prilogi je bilo objavljeno tudi gradivo 
Osnovni problemi izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1979 in 1980. 
Poleg navedenega pa je Izvršni svet k osnutku resolucije predložil še naslednja 
spremljajoča gradiva: Osnutek družbenega dogovora o izvajanju politike cen 
proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu 1980, Oceno realizacije politike cen 
v SR Sloveniji v 9 mesecih leta 1979, Osnutek pregleda pomembnejših nalog in 
ukrepov, ki jih udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 nameravajo izvajati v letu 1980, ter pobude odbora ude- 
ležencev dogovora v zvezi z izvajanjem sprejetih obveznosti, Povzetek^ aktua- 
lizirane in dopolnjene analize izvajanja nalog in dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1976—1979 z o,ceno uresničevanja 
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nalog do leta 1980, Osnutek energetske bilance SR Slovenije za leto 1980 ter 
Osnutek analize zaposlovanja v letu 1979 in oceno bilance zaposlovanja za leto 
1980, ki so bila objavljena v prilogi 23. Poročevalca. Izvršni svet je kot sprem- 
ljajoče gradivo k osnutku resolucije priložil še Osnutek projekcije plačilno- 
bilančnega položaja SR Slovenije v letu 1980 ter smeri ukrepov za njeno 
realizacijo in Analizo uresničevanja projekcije plačilno bilančnega in devizno 
bilančnega položaja Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne bilance 
SFRJ, ki pa je strogo zaupne narave in so ga prejeli le vodje skupin za delegata, 
ki se udeležuje današnje seje zbora. 

Danes pa ste na klop prejeli še gradivo Nekateri osnovni problemi družbeno- 
ekonomskega razvoja in ekonomske politike v letu 1980. 

V prilogi 10 Poročevalca je bil objavljen tudi Osnutek mnenj in predlogov 
Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko o nekaterih 
glavnih vprašanjih iz osnutkov republiške in zvezne resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana za obdobje 1976—1980 v letu 1980. Danes pa ste prejeli na 
klop, poleg že omenjenega gradiva, tudi pobude in predloge Sveta za družbeno- 
ekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL ter sklepe in stališča Skupščine občine Ljubljana-Šiška in dopolnitve 
skupine delegatov za Zbor občin iz občine Litija. 

Osnutek resolucije in spremljajoče gradivo so obravnavali Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance, Odbor za urbanizem, sta- 
novanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so Zboru 
predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 
Danes ste na klop prejeli predlog stališč, ki naj jih sprejme Družbenopolitični 

zbor, ki danes obravnava osnutek resolucije po 72. členu poslovnika Skupščine 
tako, da pristojnima zboroma daje o njem svoja stališča. 

Prav tako ste prejeli na klop predlog sklepa, ki naj ga sprejme naš zbor 
ob zaključku obravnave osnutka resolucije. Predlog sklepa je pripravila skupina 
delegatov, ki sta jo imenovala pristojna odbora našega zbora in Zbora združenega 
dela, in sicer na podlagi razprav delegatov na sejah delovnih teles ob obravnavi 
osnutka resolucije. 

Obveščam vas, da so na seji navzoči člani prej omenjene skupine delegatov, 
sestavljene iz članov pristojnih delovnih teles zborov. Za naš zbor sta to tova- 
rišica Zdenka Jurančič in tovariš Franc Taler, ki bodo spremljali razpravo in 
po potrebi seveda predlagali dopolnitve ali spremembe predloga sklepa, če bo 
današnja razprava to terjala. 

Zdaj bi povedala še osnovne podatke k 3. točki, da bi' lahko združili 
razpravo. 

Osnutek zvezne resolucije je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Delno smo uvodno obrazložitev poslušali 
že na skupnem zasedanju. Predstavnik naše delegacije v zboru republik in pokra- 
jin je tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Tomaž Bano- 
vec, namestnik, tovariš Marko Selan, pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje in tovarišica Alenka Markičeva, samostojna svetovalka 
v tem zavodu. 

Želita morda tovariš Skok ali tovariš Banovec besedo? (Da.) Prosim, tovariš 
Banovec ima besedo! 
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Tomaž Banovec : Tovarišice in tovariši! Poslušali ste ekspoze, ki je 
bolj obravnaval vprašanje republiške resolucije, in kot je tovariš predsednik 
Tomažič rekel, tudi nekatere elemente k zvezni resoluciji, kar zahteva dodatno 
razpravo, v kateri moram opozoriti tudi na stališča Izvršnega sveta oziroma 
na razvojna vprašanja, ki zadevajo zvezno resolucijo. 

Čeprav smo gradivo pripravili za odbore, mislim, da je potrebno ponoviti 
nekatere stvari, zlasti zaradi tega, ker smo v taki situaciji, da je verjetno celo 
Zvezni izvršni svet domneval, da bodo v razpravi pripombe, ki pomembno spre- 
minjajo tudi osnutek, ki je bil objavljen 7. 11. v Poročevalcu. Gre predvsem 
za to, da so nekatera opozorila in nekatera delegatska poročila že vplivala na 
oblikovanje novega dokumenta. 

Temeljne pripombe k osnutku zvezne resolucije so predvsem v tem, da bi 
morali vsaj v prvem delu bolj poudariti, da je tudi graditev sistema tista, ki bo 
omogočila boljšo realizacijo planskih zahtev v letu 1980. Gre zlasti za dograje- 
vanje sistema, ko na primer sistem družbenoekonomskih odnosov velja po za- 
konu že tri leta, vendar ga realiziramo tudi v federaciji izredno počasi. Če ga 
pa že realiziramo, ga včasih tudi ob velikih pomanjkljivostih, ob slabem infor- 
macijskem sistemu, ob pomanjkanju dogovarjanja, kar vse vpliva na pove- 
čano administriranje. 

Druga ocena Izvršnega sveta, ki je zelo pomembna, je ta, da bi morali 
upoštevati, da hitrih premikov na tem področju tudi ne moremo pričakovati. 
Ocenjena stopnja rasti, glede na pogoje razvoja in sedanje menjave s tujino, je 
izredno nizka, tako da se bodo problemi glede usklajevanja verjetno zaostrili, 
zlasti zaradi tega, ker razvitejše ekonomije v svetu in tudi v Jugoslaviji, ter 
drugih republikah, drugače gledajo na aspekte te rasti, kot manj razviti, ki 
predpostavljajo tudi nekatere elemente porabe, zlasti porabe zveznega prora- 
čuna, ko bi morala biti rast večja, in gre velik del solidarnosti skladno z rastjo 
družbenega proizvoda federacije. Tako, da bo osrednje vprašanje rast porabe 
in bo naša delegacija v postopku usklajevanja sproti obveščena o stališčih 
Izvršnega sveta. 

Tretje stališče Izvršnega sveta je, da bi morali bolj poudariti izvozno usme- 
ritev, kakor je v tem dokumentu predložena. Možno je, da smo v republiškem 
osnutku resolucije celo nekoliko pretiravali z določili in nalogami na tem pod- 
ročju, menimo pa, da je zvezni dokument nedorečen, zlasti na tistem področju, 
kjer se govori o takoimenovanih stimulacijah izvoza. 

Drugo vprašanje, je vprašanje zelo formalnega razmišljanja, ki pa ima 
lahko slabe posledice, da bi morali enakopravno obravnavati tudi nadomeščanje 
izvoza. Naše stališče v republiški resoluciji je jasno in bi se morali, to je tovariš 
Hujs tudi povedal, najprej orientirati na izvoz in šele potem govoriti o substi- 
tucijah, čeprav so to zelo pomembne zadeve. Neredko se nam namreč dogaja, 
da ta substitut celo izvažamo, oziroma, da ta substitut niti ne pride do tega, 
da bi substituiral uvoz. To je zelo težko kontrolirati in smo zato predlagali, da 
bi se delegacija bolj zavzemala za povečano usklajevanje v smeri povečanja 
izvoznih stimulacij. Tu pa se odpira pomemben problem, ki ga je treba upošte- 
vati. Gre za izredno zaostajanje prihodkov od carin ali drugih virov za stimu- 
lacijo izvoza. Kot veste, je deficit na področju subvencioniranja že okoli tri nove 
milijarde in da so veliki zaostanki pri izplačevanju premij izvoznikom. To seveda 
povzroča določene težave, ker to ne gre v trimesečni prihodek organizacije, ki 
izvaža. Zavzemali smo se, da bi to uredili s kreditnimi odnosi ali pa s kakšnim 
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drugim načinom poravnave, Izvršni svet pripravlja ustrezen predlog tudi za 
našo republiko. 

Pomembno in zelo težko vprašanje v zvezni resoluciji je odnos v delitvi dohod- 
ka glede na osebne dohodke in pa zelo stabilizacijska oziroma restriktivna politika 
na tem področju. Tako naj bi osebni dohodki v masi rasli za tri odstotne poene 
počasneje kot dohodek, kar bi pomenilo, da bi bili ob predvideni rasti družbe- 
nega proizvoda za 20zaposlenosti za 3 ,0/o> in življenjskih stroškov za 17 %, 
realni osebni dohodki in zaposlenost za 3"Vo nižji kot v letu 1979. Menimo, da 
je to zelo nerealna ocena, ker življenjski stroški dokaj pogosto pritiskajo po 
drugih kanalih na delitvena razmerja in da je zelo nevarno, če to povežemo še 
z rastjo produktivnosti, ki bo po predvidevanjih za 2,5 °/o višja. Ob taki rasti 
produktivnosti, ko vemo, da bi morali osebni dohodki biti skladni, bi pravzaprav 
zmanjševali rast osebnih dohodkov, povečevali pa produktivnost. Takih razmerij, 
razen v zadnjem času, doslej v Jugoslaviji nismo uresničevali. 

Posebno vprašanje je splošna poraba. Mislim, da je vsem jasno, da ste se 
vi vsi in tudi mi zavzemali za načelno in plansko usmeritev, po kateri naj bi 
splošna poraba v federaciji, mislil sem s tem zvezni proračun, rasla skladno z 
rastjo družbenega proizvoda. Opozoril sem, da bi bili ob 4 do 5 %>' rasti splošne 
porabe, problemi te rasti precej težki, ker mislim, da se to stališče še vedno mora 
uskladiti na ta način, da ostanemo pri temeljnih planskih predpostavkah. Res 
pa kaže, da bomo na področju proračuna verjetno zelo težko uskladili te inten- 
cije, zlasti zaradi nekaterih prenesenih obveznosti. V tem kontekstu pa moramo 
posebej uipoštevati probleme v Crni gori. 

Razprava v Izvršnem svetu, regionalne razprave in tudi razprave v odborih 
kažejo na to, da Slovenija ne beži ob obveznosti, ki jih ima do Crne gore, ki pa 
so lahko v letu 1980 zelo velike. Zato bi kazalo zavzeti tako stališče, da razvojnih 
problemov, ki so se pojavili, in so vam predloženi, glede na možnost izvajalcev 
za rekonstrukcijo vseh postavljenih prioritet ne bi reševali naenkrat. Ce sem bolj 
konkreten, bi v prvi fazi morali krepiti reprodukcijsko sposobnost gospodarstva 
in ustvariti potrebne bivalne pogoje, v drugi in tretji fazi pa popravljati kaj 
drugega, na primer kulturne spomenike, ker je kulturna škoda zelo velika. Tu 
še nimamo dokončnega stališča, ker vse ocene in ugotovitve o škodi še niso 
predložene. 

Največje vprašanje in največji problem je vprašanje politike cen v federa- 
ciji. Mislimo, da je to tudi del problema, ki je danes postavljen z delegatskim 
vprašanjem o preskrbi. 

Pomemben razlog je tudi, da so se devizne pravice in samostojnost republik 
na tem področju kot poseben problem povezale. Tako tisti, ki so imeli včasih 
devizne pravice, teh nimajo več, pač pa jih imajo drugi, ki pa seveda namesto 
teh pravic oziroma deviznega dohodka ustvarjajo nekaj drugega. Vzroki za to 
so znani in ocenjeni. Premalo je dohodkovnih povezav na obeh področjih za 
izgradnjo cen skozi dohodek tudi zato, ker sistemski zakon že precej časa 
odlagamo. 

Drugi razlog pa je, da tudi devize kot eden od pomembnih dejavnikov, zlasti 
pa možnost uporabiti te devize za kakršenkoli uvoz, še vedno niso predmet 
dohodkovnih povezav in dogovarjanja. Nasprotno, v sedanji prehodni situaciji 
vplivajo na to, da se pojavljajo strukturne razlike in se zato trgajo, kot se temu 
reče, reprodukcijske verige. V zvezi s tem je stališče jasno in ga je tovariš Hujs 
v ekspozeju tudi povedal. Zavzemamo se, da ne bi bili tako restriktivni, ker ni 
realno, da v letu 1980, glede na zatečene probleme govorimo o 12°/o rasti cen, 
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pri čemer je po ocenah že 7 ®/o ali pa vsaj 6 '"/o v določeni obliki že uporabljeno. 
Ob tem nekatere razvite države, na primer Nemčija, priznava, da ima 9®/» rast 
cen, da ne govorim o Ameriki, kjer imajo tudi že dvomestno številko. Zavzemamo 
se, da bi bila tudi v zveznem dokumentu formulacija, da bo rast cen nižja, kot 
v letu 1979 in mislimo, da bi že to bil velik uspeh. 

Posebno vprašanje, je vprašanje o nekaterih spremljajočih dokumentov, ki 
smo jih relativno pozno dobili. Gre za dokumente, ki so zelo pomembni, zlasti 
materialne bilance, skupna monetarna politika in drugi odloki, ki niso bili 
pravočasno pripravljeni, da bi lahko že imeli oblikovana stališča odbora za 
Skupščino. V glavnem so .stališča o njih oblikovana, vendar bo treba v bodoče 
tudi glede na sistem stalno ocenjevati uporabo zgrajenih materialnih bilanc. Se 
vedno vztrajamo na stališču, da so po zakonu o temeljih sistema družbenega 
planiranja vse materialne in druge bilance informacijsko dokumentacijska 
osnova za rabo teh bilanc. V takšnem usklajevanju se politika šele izgrajuje. 
Gre za majhno razliko, kot izgleda v niansah. Nevarno je namreč to, da ne bi 
sedaj relativno strokovno visoko izobraženi uradniki, ki delajo bilance, bili 
krivci za te bilance, ampak je uporaba bilanc to, kar je razvojna politika. Bo 
pa o tem tekla posebna razprava, zlasti zaradi tega, ker je vprašanje soglasij 
k tem bilancam z blagovnimi kontingenti in ostalimi režimi postala temeljno 
razvojno vprašanje za večji del proizvodnih organizacij, pa tudi za nekatere 
družbene dejavnosti. Gre za primer, ko ni mogoče dokončati proizvodnje zaradi 
majhnega segmenta, ki je devizen, čeprav proizvajalec razpolaga z devizami, 
nima pa soglasja ustreznega organa, ki skrbi za bilanco. 

Tovarišice in tovariši! Imamo tudi konkretne pripombe, ki pa jih ne bi dajal 
v amandmajski obliki. Ce izhajam iz temeljne predpostavke bomo verjetno po 
usklajevanju dobili še en osnutek. Izvršni svet bo verjetno imel okoli 23 pripomb 
v amandmajski obliki že k temu besedilu in bo v fazi predloga verjetno potrebno 
novo usklajevanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Banovec. Tovariš Lojze 
Skok, član naše delegacije v Zboru republik in pokrajin ima besedo. 

Lojze Skok: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Delegacija 
v Zboru republik in pokrajin je obravnavala resolucijo in sodelovala v vrsti 
razprav, tudi na regijskih posvetovanjih socialistične zveze in drugod. Mislim, 
da so vse te pripombe in mnenja akumulirana in dostavljena, zato ne bi, tako kot 
je že tovariš Banovec povedal, navajal vseh mogočih drobnih, čeprav važnih 
pripomb, ker jih bodo v končni redakciji tako in tako upoštevali. 

Izkoristiti bi želel priliko, da opozorim samo na nekatere najbistvenejše 
stvari, ki bi jih bilo potrebno uveljaviti v resoluciji in spremljajočih dokumen- 
tih. Predvsem bi takoj na začetku podprl to, kar je povedal že tovariš Banovec, 
da je nujno insistirati na tem, da sprejmemo ves paket spremljajočih dokumen- 
tov, saj na to naše gospodarstvo že leta opozarja. Mislim, da smo temu letos 
bližje kot smo bili v prejšnjih letih. Ne bi nam bilo treba biti žal truda v tem 
mesecu, ki je pred nami, da na vsak način sprejmemo celoten paket teh sprem- 
ljajočih dokumentov, ki so del resolucije in jih je tovariš Banovec naštel, pa 
tudi tistih, ki niso del tega, pa izhajajo iz resolucije. To je dogovor republik in 
pokrajin o cenah, samoupravni sporazum poslovnih bank o izvajanju odloka 
o kreditno monetarni politiki in drugi podobni akti, skratka vse tisto, kar de- 
finira pogoje gospodarjenja in tisto o čemer že leta in leta govorimo in na kar 
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gospodarstvo posebej opozarja, da moramo imeti vnaprej oblikovano gospodar- 
sko politiko, v okviru katere je potem gospodarstvo dolžno ustvarjati dohodek. 

Opozoril bi še na dejstvo, da je Predsedstvo Centralnega komiteja ZK Jugo- 
slavije pred dnevi sprejelo izredno važne in za naše delo zelo koristne sklepe, za 
katere mislim, da bi jih morali že v tej resoluciji v precejšnji meri tudi uvelja- 
viti. Opozoril bi samo na dve stvari, ki mislim, da sta ključni. 

Sklepi opozarjajo, da je ogrodje politike razvoja v letu 1980 krepitev polo- 
žaja našega gospodarstva v mednarodni menjavi in da je treba okrepiti ekonom- 
ski interes naših temeljnih organizacij po čimvečjem izvozu. Te stvari moramo 
v največji možni meri konkretizirati v resoluciji in še posebej v odloku o skupni 
devizni politiki. Predvsem bi bilo treba doseči, da bi temeljne organizacije zdru- 
ženega dela v večji meri razpolagale z ustvarjenimi devizami, uveljaviti bomo 
morali realnejšo politiko tečaja dinarja, povračila je prav gotovo treba zadržati, 
vendar morajo predstavljati dodaten, ne pa glavni del stimulacije za izvoz, in 
seveda zmanjšati administriranje na najmanjšo možno mero. Mislim, da so na 
to opozarjali tudi drugi predgovorniki in da je tudi predlog sklepov, ki smo ga 
danes dobili oblikovan v tem okviru in ga zaradi tega lahko še dodatno podprem. 

Kar zadeva zadolževanje, sklepi izrecno zavzemajo stališče, da ne smemo 
preseči dosežene stopnje. V tem okviru pa je nujno dati prednost vlaganjem 
v energetiko in opremi, ki je namenjena za izvoz oziroma opremi za proizvodnjo, 
ki racionalno nadomešča uvoz. 

2e v srednjeročnem načrtu je določba, ki omejuje vse vrste porabe oziroma 
jih opredeljuje tako, da ne smejo presegati stopnje rasti družbenega proizvoda. 
Vi veste, da te določbe srednjeročnega načrta žal ne uresničujemo. Verjetno bi 
morali v naslednjem stabilizacijskem in hkrati zadnjem letu srednjeročnega 
načrta, že na startu, ko bo sprejet nov srednjeročni plan, storiti vse, da se temu 
vsaj približamo. Res je, da obstaja cela vrsta obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih 
zakonov, verjetno pa bi bilo del teh treba odložiti, nikakor pa ne bi smeli 
sprejemati novih. Osebno menim, da bi bilo nujno pregledati vse obstoječe za- 
kone, na osnovi katerih se zajemajo sredstva za razne potrebe in jih uskladiti 
z osnovnim ustavnim načelom, da lahko razporejamo le dejansko ustvarjeni doho- 
dek. Vsa težava izhaja namreč iz tega, da so veljavni zakoni vezani na druge 
kriterije, kot je dejansko ustvarjeni dohodek, rezultat tega pa ne more biti 
drugačen, kot je. Zato prekoračujemo dejanske možnosti in zaradi tega seveda 
poraba ne more biti v skladu z dejanskimi možnostmi. Toliko v prilog končnim 
zaključkom. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Skok! 
Osnutek resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Poleg osnutka reso- 

lucije ste prejeli k tej točki še osnutek mnenj in predlogov Republiškega sveta 
za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko o nekaterih glavnih vprašanjih iz 
osnutkov republiške in zvezne resolucije, ki je bil objavljen v prilogi X. Poro- 
čevalca, ter mnenje in pripombe Izvršnega sveta. 

Danes pa ste na klop prejeli še pobude in predloge Sveta za družbenoeko- 
nomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference 
SZDL Slovenije in predlog za spremembo in dopolnitev osnutka zvezne 
resolucije. 

Celotno gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili 
tudi pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne želijo.) 
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Obveščam vas, da bo na podlagi dosedanjih razprav v delovnih telesih 
Skupščine in zbora ter na podlagi današnje razprave na seji zbora ter stališč 
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin, medzborovska skupina delegatov, 
ki so jo imenovali pristojni odbori vseh treh zborov, pripravila predlog sklepa, 
ki naj bi ga zbor sprejel. 

Naša člana skupine delegatov sta kot pri prejšnji točki, poročevalka Odbora 
za finance, tovarišica Zdenka Jurančič, in poročevalec Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj tovariš Franc Taler. Oba bosta spremljala razpravo 
in po zaključku razprave po potrebi dopolnila oziroma pripravila predlog sklepa. 

Np. podlagi vseh gradiv in vseh uvodnih besed pričenjam razpravo k 2. in 
3. točki dnevnega reda. Besedo ima tovariš Igor Božič, delegat iz občine Idrija. 
Prosim! 

Igor Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na skupni seji skupin delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 

23. novembra 1979. leta je bil med drugim obravnavan tudi osnutek resolucije 
s prilogami. Ugotovljeno je bilo, da je bila oblika in vsebina dokumenta primer- 
nejša kot prejšnja leta, saj se bolj posveča bistvenim problemom, ki jih bomo 
morali konkretno in intenzivnejše reševati v letu 1980. Največ govora je bilo 
o problematiki zunanje-trgovinske menjave, kjer v letu 1979 znatno odstopamo 
od predvidenih nalog. 

Gospodarstvo občine Idrija je izvozno aktivno, zato smo se v pogovoru 
z večjimi izvozniki v občini zadržali predvsem na predlogih ukrepov, ki so 
navedeni v projekciji plačilno-bilančnega položaja Slovenije v letu 1980. Zavze- 
mamo se za rešitve, ki so predlagane v tem dokumentu, vendar opozarjamo na 
nekatere probleme: 

1. Zavedati se moramo, da je v mnogih primerih soodvisnost med uvozom 
in izvozom zelo neposredna. Ob linearnem negativnem odnosu do uvoza se lahko 
zgodi, da prepočasni postopki pri uvozu opreme ali nekaterih nujno potrebnih 
surovin onemogočajo bistveno večji izvoz končnih izdelkov takoj v naslednjem 
obdobju. Zato bi pri tem morali biti previdni in obravnavati pravice do uvoza od 
primera do primera, sicer bi to pomenilo, da se zaradi trenutnih učinkov odpo- 
vedujemo kvalitetnejšim in trajnejšim rezultatom. 

2. Težave, ki jih imamo zaradi pomanjkanja nekaterih izdelkov na domačem 
trgu, bi prav tako morali obravnavati s širšega vidika. Marsikdaj se je zataknilo 
zato, ker nismo dovolili uvoza surovin, prišlo je do prekinitve proizvodnje, 
temu je sledilo pomanjkanje na trgu in nato intervencijski uvoz končnega 
izdelka. Vprašanje je, če je tu dosežen predviden cilj, to je zmanjšanje trgovin- 
skega deficita. 

3. Ugotavljamo, da smo že večkrat govorili o potrebi enotnega nastopanja 
na tujih tržiščih. Tu bi morali preiti h konkretnejšim zadolžitvam in jih tudi 
izpeljati, tako kot je predvideno v smernicah ukrepov za realizacijo projekcij 
plačilno-bilančnega položaja Slovenije v letu 1980. 

4. Strinjamo se s tem, da je treba oceniti dosedanje pogodbe o višjih oblikah 
sodelovanja z vidika skladnosti z našo novo zakonodajo, vendar bi pri tem morali 
biti do neke mere previdni, da ne bi povzročili nezaupanja zunanjih partnerjev. 
V vsakem primeru bi moral biti pristop k oceni in uskladitvi poenoten in stro- 
kovno dobro pripravljen. 

5. Ocenili smo, da so iz osnutka resolucije premalo razvidni ukrepi za 
izvajanje enega od pomembnejših ciljev iz srednjeročnega plana razvoja Slove- 
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nije v obdobju 1976 do 1980, to je prestrukturiranje našega gospodarstva, pred- 
vsem v smeri boljše preskrbe z energijo, surovinami in reprodukcijskim mate- 
rialom, s kmetijsko-živilskimi proizvodi in večjo usmeritvijo v proizvodnjo 
opreme in strojegradnjo. 

6. V zvezi s financiranjem programa samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti na vseh nivojih pa menimo naslednje: Omejitev 
rasti sredstev porabe z rastjo družbenega proizvoda je minimum skladnih odno- 
sov v delitvi dohodka, ki ga moramo doseči. Vendar naj bi to ne pomenilo tudi 
enotnega in avtomatičnega pristopa, da naj ta sredstva naraščajo oziroma naj 
se valorizirajo za prav tak procent, kot je bil v določenem obdobju porast 
družbenega proizvoda. Merilo naj bo kvaliteta in obseg realiziranih programov 
posameznih interesnih skupnosti, ne pa avtomatizem, ki daje enako tistim, ki so 
delali dobro in tistim, ki so gospodarili slabo. 

Enako velja tudi za splošno in osebno porabo, kjer bi morala biti bolj pri- 
sotna produktivnost kot prevladujoč kriterij delitve, čeprav je v splošnem zado- 
voljiva formulacija, da morajo vse oblike porabe naraščati počasneje od druž- 
benega proizvoda. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Igor Križ- 
man, član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL, prosim. 

Igor Križman: Tovarišice in tovariši! Želel bi se na kratko dotakniti 
nekaterih aktivnosti, ki so bile v socialistični zvezi prisotne pri obravnavi osnut- 
kov obeh resolucij, tako republiške kot zvezne. V okviru republiške konference 
smo razpravo poleg obravnave v ostalih telesih, ki so se predvsem z vidika posa- 
meznih zornih kotov dotikala obravnave resolucij, v glavnem osredotočili na 
Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko, ki je skušal celovito 
zajeti obravnavo obeh resolucij. 

Svet je na tej obravnavi v osnovi podprl oba osnutka resolucije in oblikoval 
tudi konkretne predloge in pobude, kar je potem tudi posredoval Skupščini. Ta 
zapis oziroma te pobude sveta ste prejeli tudi za današnje zasedanje, zato o tem 
ne bi več govoril. 

Hotel pa bi opozoriti na drugo aktivnost v okviru socialistične zveze, ki jo 
je republiška konferenca prevzela v okviru dogovorjenega letnega programa 
ob resoluciji, in sicer, da je prevzela skupaj in v dogovoru z Republiškim svetom 
Zveze sindikatov, Skupščino SR Slovenije, njenim Izvršnim svetom, delegacijo 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin ter Gospodarsko zbornico 
Slovenije, organiziranje regijskih posvetov o osnutku obeh resolucij. Ti posveti 
so bili po posameznih regijah in sicer v času od 12. do 21. novembra 1973? Te 
razprave v posameznih regijah so skupaj organizirali medobčinski sveti sociali- 
stične zveze oziroma sindikata in območne gospodarske zbornice. Udeležili so 
se jih predstavniki družbenopolitičnih organizacij, skupščin in izvršnih svetov 
občin in regije, predstavniki združenega dela, delegati Družbenopolitičnega zbo- 
ra Skupščine SR Slovenije ter vodje skupin delegatov za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. S strani republike so se vseh teh posvetov udeležili 
predstavniki upravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in Gospodarske 
zbornice Slovenije ter delegati v Zboru republik in pokrajin. Namen teh regijskih 
posvetov je bil, da se obravnava predvidena politika razvoja, oblikuje ocena, 
kakšen odraz ima na specifične razmere razvoja v posamezni regiji, ter da se 



28. seja 447 

izdelajo predlogi za ustreznejše opredeljevanje posameznih vprašanj v osnutkih 
resolucij. 

Izhajajoč iz ugotovitev na regijskih posvetih je razvidno, da je v osnovi pod- 
prta usmeritev obeh osnutkov resolucij, zlasti glede večjega upoštevanja ele- 
mentov, ki prispevajo k stabilizaciji rasti in pospešenemu uveljavljanju samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov. Na vseh posvetih so kritično ocenili 
uresničevanje plana razvoja v letu 1979 ter soglašali z oceno, da gospodarski 
tokovi tako pri nas kot v svetu, zaostrujejo pogoje gospodarjenja. Zavedajo se, 
da bo tako stanje povzročilo težje pogoje gospodarjenja v letu 1980. 

Zlasti je bilo poudarjeno, da je boj za ekonomsko stabilizacijo in boj proti 
inflaciji ena od najpomembnejših nalog v prihodnjem letu. Prisotna visoka 
inflacija je v marsičem razvrednotila dosežene pozitivne rezultate in tudi pome- 
nila ekspropriacijo odločanja o dohodku s strani delavskega razreda. 

Sprejeti administrativni ukrepi za umirjanje gospodarskih tokov so zadržali 
sicer prehitro rast cen domačega povpraševanja in uvoza, vendar so zaostrili že 
prej prisotna strukturna neskladja ter disparitete cen. Zato bi zadrževanje teh 
ukrepov lahko povzročilo občutne negativne posledice. Oblikovanje cen je treba 
zato čimprej uskladiti z novimi sistemskimi rešitvami, ki naj bi bile še letos 
sprejete. Prav tako pa bo treba, za to so se še posebej zavzeli, dosledneje upo- 
števati, da se delovni ljudje samoupravno sporazumevajo o oblikovanju nekaterih 
cen, na primer o ekonomskih stanarinah, kar bo treba v prihodnosti še vzpod- 
buditi. 

Poleg nujnih naporov za doseganje večjega dohodka so se na posvetih 
zavzeli za tako razporejanje dohodka, ki bo omogočalo doslednejše uresničevanje 
politike stabilizacije. Pri tem bi poudaril morda samo dve, tri kratke konkret- 
ne stvari. 

Posebej je bilo poudarjeno, da naj se sredstva, ki se zbirajo nad dogovor- 
jenim obsegom v skupni porabi in v splošni porabi, dosledno vračajo temeljnim 
organizacijam združenega dela, kar smo sicer proklamirali že večkrat kot načelo, 
v praksi pa tega še nismo v celoti uresničili. Pri tem je bilo tudi poudarjeno, naj 
ta sredstva do uporabe v samoupravnih interesnih skupnostih ostajajo na računih 
organizacij združenega dela. Izpostavljeno je bilo tudi, naj splošna poraba na 
nivoju federacije ne raste hitreje od rasti družbenega proizvoda in da je tudi tu 
potrebno odločneje izvajati stabilizacijsko politiko. Zato je nujno proučiti in 
predlagati, naj bi izvajanje nekaterih nalog na nivoju federacije prenesli v 
naslednja leta in tudi na ta način razbremenili že tako prenapeto predvideno 
razporejanje dohodka v letu 1980. 

Nadalje je bilo odločno zavzeto stališče, da je treba nadaljevati s samo- 
upravnim organiziranjem združenega dela ter krepiti samoupravni družbenoeko- 
nomski položaj delavca. Se posebej se moramo pri tem bolj učinkovito organizi- 
rati na področju ekonomskih odnosov s tujino. Prav tem ekonomskim odnosom 
s tujino je bila na posvetih posvečena še posebna pozornost. Poudarjena je bilo, 
da je v osnutkih resolucije vse preveč prisotna usmeritev k zmanjšanju in ome- 
jevanju uvoza, pri čemer pa niso zastopani selektivni kriteriji. Po drugi strani, 
pa so premalo konkretizirani ukrepi za povečanje izvoza. 

Razpravljalci bo menili, da je potrebno določneje opredeliti položaj organi- 
zacij združenega dela, ki pridobivajo devizni dohodek z vključevanjem v medna- 
rodno menjavo, nasproti drugim organizacijam, ki ustvarjajo svoj dohodek pod 
ugodnejšimi pogoji na domačem tržišču. Menili so, da je nujno zagotoviti hitrejše 
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uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na tem področju ter doseči nemoten 
in tekoč dotok izvoznih stimulacij. 

V razpravah je bilo ocenjeno, da je za zagotavljanje ustrezne in nemotene 
preskrbe potrebno določneje opredeliti pospeševanje tržne proizvodnje v kme- 
tijstvu ter spodbuditi večja vlaganja v to področje. Potrebno je opredeliti tudi 
ustreznejšo politiko cen kmetijske proizvodnje in sicer tako, da rast cen repro- 
dukcijskega materiala v kmetijstvu ne bo več prehitevala rasti cen kmetijskih 
izdelkov. 

Na posvetih so ob tem kritično ocenili nekatere negativne pojave pri oskrbi 
prebivalstva. Poudarili so nujnost izvajanja samoupravno sprejetih obveznosti 
ter opozorili na lokalno zapiranje trga in pojave monopolizma, kar je treba 
z odločno družbeno akcijo odpraviti. Pri tem je bila posebej izpostavljena odgo- 
vornost nosilcev ponudbe in oskrbe, zlasti skupnosti za preskrbo, ter nujnost 
povezovanja med proizvodnjo in trgovino ter nosilcev ekonomske politike. Pove- 
čati bo treba tudi vlogo in odgovornost organiziranih potrošnikov, kjer bo še 
posebej pomembna široka družbenopolitična akcija. 

Celovit razvoj oskrbe prebivalstva pa bo možno doseči le s pospešeno 
preobrazbo samoupravnih ekonomskih odnosov v celotni verigi od proizvajalca 
do potrošnika. Ponekod so bili tudi mnenja, da osnutki resolucij nezadostno 
opredeljujejo razvoj turizma in drobnega gospodarstva. Slednje je zaradi ne- 
ustrezne politike in premajhnega vključevanja tovrstne dejavnosti v združeno 
delo marsikje že začelo nazadovati ali vsaj stagnirati. Zato bi bilo potrebno 
sprejeti ustrezne ukrepe in določiti nosilce uresničevanja teh nalog. 

Še posebej je bila podčrtana potreba, da se vzporedno z resolucijo sprejmejo 
in ponudijo združenemu delu tudi vsi spremljajoči ukrepi ekonomske politike, 
da bo mogoče realneje oceniti pogoje poslovanja. 

Na vseh posvetih je bilo dogovorjeno, da se konkretne pripombe k osnutku 
resolucije posredujejo predlagatelju ter da jih tudi vi delegati izpostavite na 
zborih skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovarišica Zdenka Jurančičeva, 
poročevalka medzborovske skupine delegatov ima besedo. Prosim! 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V delovnih telesih smo ob obravnavi osnutka resolucije in vseh sprem- 
ljajočih gradiv ugotovili, da se ta osnutek v primerjavi z resolucijami iz prejš- 
njih let bistveno razlikuje. Vsebuje pretežno tiste naloge in ukrepe, ki so bistveni 
za razvoj v naslednjem, zadnjem letu tekočega srednjeročnega plana in ki naj 
v največji možni meri omogočijo, da poskušamo na nekaterih področjih kot je 
npr. področje agrokompleksa, vendarle doseči boljše rezultate in s tem ustvariti 
solidno osnovo za naslednje srednjeročno obdobje. Takšno opredelitev smo v 
celoti podprli. 

Soglasni smo bili v oceni, da je izvozna usmeritev oziroma vključevanje 
v mednarodno menjavo temeljno vprašanje nadaljnjega razvoja. S tem v zvezi 
pa smo posebej poudarili, da je to področje treba samoupravno organizirati in 
povezati tako, da bodo samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino dejansko postale mesto, v katerem se združeno delo sporazumeva o vseh 
vprašanjih vključevanja v mednarodno menjavo in tudi o medsebojnih pravi- 
cah, obveznostih in odgovornostih pri ustvarjanju in razporejanju skupaj 
ustvarjenega deviznega prihodka. 
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Nadalje smo opozorili na nekatera neskladja na področju razporejanja 
dohodka. Gre predvsem za probleme nadaljnjega slabšanja akumulativna in 
reprodukcijske sposobnosti gospodarstva ter velike kreditne odvisnosti in nara- 
ščanja vseh oblik porabe nad stvarnimi dohodkovnimi možnostmi, zlasti na 
področju osebne in skupne porabe. To bi po naši oceni narekovalo, da se 
ponovno proučijo vsi sklenjeni sporazumi in dogovori in da se prevzete obvez- 
nosti uskladijo z možnostmi glede na dohodek. 

Posebej smo se zadržali ob vprašanju investicij. Dejstvo, da so zelo raz- 
drobljene in da se pretežno izvajajo s kreditnimi sredstvi, po naši oceni nare- 
kuje, da se vse investicije, tudi prednostne po družbenem planu, preverijo, pred- 
vsem z vidika njihove prioritete. Odločiti pa se je potrebno, katere bomo prenesli 
v naslednje srednjeročno obdobje in katere bi bilo treba celo opustiti. Opozorili 
smo na to, da je potrebno pospešiti investiranje na tistih območjih, kjer je še 
dovolj delovnih rok, to pa so manj razvita območja. Bolj kot doslej pa bo treba 
vztrajati na združevanju sredstev in na domačih virih energije. Menili smo, da 
bi za presojo teh vidikov investiranja kazalo ustanoviti ustrezen družbeni organ. 

V razpravi smo poudarili tudi velika neskladja na področju cen, zlasti pa 
nujnost samoupravnega urejanja tega področja na podlagi sistemskega zakona, 
ki bo po pričakovanjih sprejet do konca tega leta in ocenili, da bo treba dogo- 
vore o politiki cen sprejemati pred začetkom leta, da bodo dani jasni okviri. 

Posebej smo opozorili na zaostanek na področju agrokompleksa ter na nere- 
šena vprašanja stabilne in kakovostne preskrbe ter na vprašanja, ki zadevajo 
nujne ukrepe za odpravo posledic potresa v Črni gori, pri čemer je treba zago- 
toviti prednost tistih sanacij, ki so v zvezi s proizvodnjo ter predvsem z živ- 
ljenjskimi in delovnimi pogoji. 

V odborih smo tudi opozorili na nekatera neskladja med republiško in 
zvezno resolucijo, posebej pa na probleme, ki izhajajo iz predvidene visoke 
stopnje rasti proračunske porabe federacije ter terjali, da se ta rast uskladi z 
rastjo družbenega proizvoda. V tem smislu je pripravljen tudi predlog sklepa, ki 
ste ga prejeli na klop in ki naj bi bil danes sprejet. Na osnovi razprave bodo 
predlagane eventuelne spremembe ali dopolnitve sklepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Uroš Gulič, delegat iz 
občine Ljubljana-Bežigrad ima besedo. Prosim. 

Uroš Gulič: Tovarišice in tovariši delegati. Skupini delegatov, ki dele- 
girata delegate v Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
sta na sestanku 26. 11. obravnavali gradivo za 28. sejo Zbora občin in sprejeli 
naslednjo pripombo k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do 1980 v letu 1980. 

Skupini delegatov sta izčrpno obravnavali osnutek resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976—1980 v letu 
1980 ter se strinjali z njenim konceptom, niso se pa strinjali s pripombo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije k 2. točki v drugem odstavku. 

Izvršni svet SR Slovenije namreč trdi, da je v drugem odstavku nesprejem- 
ljiv stavek: »Poleg tega se bodo znova proučile potrebe po ustreznih dopolnitvah 
posameznih veljavnih sistemskih zakonov, da bi se na ta način odpravile ne- 
usklajenosti v teh predpisih.« Zato odbora predlagata, da se ta stavek črta. 

Delegati skupin pa so drugačnega mnenja, saj trdijo, da je potrebno znova 
pretehtati in spremeniti družbeni dogovor in samoupravni sporazum o razpore- 
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janju dohodka in delitvi osebnih dohodkov ter vse sklepe, predpise in dogovore 
o splošni, skupni in investicijski porabi v organizacijah združenega dela, samo- 
upravnih interesnih skupnostih, občinah, pokrajinah, republikah in federaciji, 
ki niso v skladu s politiko gospodarske stabilizacije. Spremembe bodo koristile 
krepitvi ekonomskega položaja združenega dela in seveda omogočili stabilizacijo. 
Svoje pripombe delegati opirajo na sklepe predsedstva CK ZKJ. 

Kakor vidim, pa je v predlogu sklepa, ki smo ga sedaj dobili, ta točka 
zajeta na drugi strani, tako da podpiramo sklepe, ki smo jih danes dobili 
na klop. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Feliks Taciga, delegat 
iz občine Ptuj ima besedo. 

Feliks Taciga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Skupina 
delegatov občine Ptuj za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je obravnaval osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in osnutek pregleda pomemb- 
nejših nalog in ukrepov, ki jih udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 nameravajo izvajati v letu 1980, ter pobudo 
udeležencev v zvezi z izvajanjem sprejetih obveznosti. 

Ob razpravi je bila skupina delegatov seznanjena s stališči Občinske kon- 
ference Socialistične zveze občine Ptuj in Kmetijskega kombinata Ptuj. Skupina 
delegatov načelno podpira osnutek besedila, predlaga pa, da se osnutek reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
v letu 1980 dopolni: 

1. V 6. točki, tretji odstavek se za besedami: »nosilci kmetijske politike 
bodo«, doda besedilo: »z dobro organizirano pospeševalno službo« in nadaljuje 
z dosedanjim tekstom. 

Obrazložitev je naslednja. O pospeševalni službi je bilo že nešteto razprav, 
v katerih je bilo ugotovljeno, da pospeševalna služba ne zmore svojih nalog. 
Čeprav je resolucija za leto 1979 predvidevala ureditev službe, do danes ta 
naloga še ni realizirana. Za izvajanje nalog v kmetijstvu pa je osnova dobro 
organizirana in strokovno usposobljena pospeševalna služba. 

2. V 7. točki, tretji odstavek, tretja alinea, se naj za besedo »hrana« črta 
vejica in doda tekst: »z ugodnejšo kreditno politiko in investiranjem v kmetijsko 
infrastrukturo ob udeležbi nepovratnih sredstev za uporabnike zemljišč«. 

Obrazložitev: Kmetijska infrastruktura je v interesu širše družbene skup- 
nosti. Investicijska vlaganja v te namene pa so predvsem v melioracije zelo 
visoka. Če so dejanski stroški resnično tako visoki, je potrebno preveriti upra- 
vičenost vlaganj v te namene, kajti vlaganja preveč obremenjujejo tako kmeta 
kot družbeni sektor. Če že priznavamo visoke stroške, potem moramo poiskati 
ustreznejšo strukturo financiranja in iskati rešitve, da se nepovratna sredstva 
povečajo. Predlagamo, da sredstva iz prispevka Zveze vodnih skupnosti posta- 
nejo za končnega porabnika nepovratna sredstva. Hkrati naj Zveza kmetijskih 
zemljiških skupnosti poveča znesek nepovratnih sredstev, saj so skoraj vsi kme- 
tijski infrastrukturni objekti v krajih, ki so v SR Sloveniji manj razviti. 

3. V 9. točki, četrti odstavek naj se črta pika in doda tekst: »na osnovi spre- 
menjenega združevanja in usmerjanja sredstev sklada za intervencije v kme- 
tijstvu in porabi hrane.« 
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Obrazložitev: Intervencijski ukrepi na področju proizvodnje in porabe hrane 
so bili doslej različni glede na vire financiranja tako v republiki kot v občinah, 
kjer jih je bilo malo. Menimo, da v resoluciji navedena obveznost občin ni dovolj 
za ustanovitev ustreznih samoupravnih skladov, ampak je umestnejša združitev 
intervencijskih skladov na nivoju republike, ker se bomo samo tako izognili 
razlikam med razvitimi in manj razvitimi občinami. 

K osnutku pregleda pomembnejših nalog in ukrepov, ki jih udeleženci dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, name- 
ravajo izvajati v letu 1980 ter k pobudi odbora udeležencev glede izvajanja 
sprejetih obveznosti predlagamo, da se doda: 

1. V poglavju o vodnem gospodarstvu, v tretjem odstavku, se je pri odboru 
za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije, potrebno 
odločiti tako o načinu financiranja, o višini investiranja na 1 hektar, o izenačitvi 
pogojev za oba sektorja lastništva, kot o višini vlaganj sredstev Zveze vodnih 
skupnosti in o vračilu sredstev končnemu uporabniku zemljišča. 

Obrazložitev: Načelno je to obrazloženo že v prvi točki. V tej dopolnitvi 
pa gre za konkretna nerazjašnjena vprašanja in probleme, ki se pojavljajo na 
terenu pri izvajanju nalog. 

2. V poglavju »Kmetijstvo in živilstvo«, bi kot nalogo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije vključili še to, da bo sprejel potrebne ukrepe za zago- 
tovitev ustrezne samoupravno organizirane pospeševalne dejavnosti in dal po- 
budo za spremenjeno združevanje in usmerjanje sredstev republiškega samo- 
upravnega sklada za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. 

3. V istem poglavju bi med naloge Splošnega združenja tozd kmetijstva, 
živilske industrije in prehrane Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko- 
živilske razvojne skupnosti Slovenije, Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti 
Slovenije ter Zveze vodnih skupnosti Slovenije, dodali v tretji alinei za bese- 
dami: »nadaljevale bodo agrarne prostorske operacije« še besede: »predvsem 
v severovzhodni Sloveniji in z ugodnejšo kreditno politiko in nepovratnimi 
sredstvi«. Nato se besedilo nadaljuje. Dodali pa bi še novo alineo: »— uskladile 
odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v republiki«. 

Obrazložitev: Prva alinea je obrazložena s pripombo v poglavju »Vodno 
gospodarstvo« in s pripombami k resoluciji pod 1. točko. Odškodnina zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča je po občinah določena v raz- 
lični višini. Ker pa vse kmetijske zemljiške skupnosti zagotavljajo dohodke 
Zvezi kmetijskih zemljiških skupnosti na osnovi njihovega prihodka, je potrebno 
odškodnino samoupravno ali s predpisom poenotiti. 

4. V poglavju »Gozdarstvo in osnovna predelava lesa« predlagamo, da se 
v drugem odstavku za besedo »reprodukciji« doda tekst: »po izdelanih gozdno- 
melioracijskih načrtih«, drugi odstavek istega odstavka pa naj se spremeni tako, 
da postane nov odstavek in se začne z besedami: »Zavzemalo se bo za uve- 
ljavitev«. 

Obrazložitev: V občini Ptuj, imamo na področju gospodarstva izdelan gozd- 
nomelioracijski načrt Haloze. Utemeljeno pričakujemo, da se bomo kot občina 
z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi, v katerih se načrti izvajajo in ki so 
gozdarsko pasivne, intenzivneje vključili v akcijski program Samoupravne 
interesne skupnosti za gozdarstvo Slovenije, za pospešitev del na razširjanju 
gozdnobiološke reprodukcije, kar se nam do sedaj ni posrečilo doseči. 
Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jože Klofutar, delegat iz Tržiča 
ima besedo! 

Jože Klofutar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede resolucije bom nekatere stvari, ki so bile poudarjene v razpravi, ponovil, 
da bi s tem še dodatno podkrepil stališče naše skupine delegatov, ki se je sestala 
v razširjeni sestavi z vsemi predstavniki gospodarstva v naši občini. 

Prvo področje, glede katerega bi nekaj povedal, je zaposlovanje. Menimo 
in ocenjujemo, da je predvidena stopnja zaposlovanja v višini 2,5 °/a oziroma 
okvirno 33 000 zaposlenih delavcev, za Slovenijo dokaj visoka, ker ta pojav 
vendarle ocenjujemo in gledamo med drugim tudi s stališča uresničevanja 
družbenega dogovora o minimalnih standardih. To pa seveda predstavlja za 
našo republiko veliko breme, še zlasti zaradi tega, ker računamo, da bo kar pre- 
cejšnje število delavcev iz drugih republik, kar pa samo še dodatno obremenjuje 
gospodarstvo. 

Hkrati pa opozarjamo tudi na pretirano zaposlovanje v negospodarstvu, ki 
je postalo že problematično, ker na podlagi takega zaposlovanja, po eni strani 
slabimo strokovno strukturo znotraj gospodarstva, po drugi strani pa nismo 
sposobni dvigniti produktivnosti združenega dela. Na to še dodatno vpliva pro- 
blematika pri uvozu opreme, o čemer bom še kasneje govoril. 

Resno opozarjam na aspekt močnega zaposlovanja v negospodarstvu, o 
katerem pa tudi v tej bilanci zaposlovanja za leto 1980 ni govora. 

Drugo področje, o katerem smo razpravljali ob resoluciji, je obremenjeva- 
nje gospodarstva. Predlagamo, da bi vendarle v republiki Sloveniji končno že 
uresničili stališče, da naj tisti, ki ustvarja večji dohodek tudi več prispeva za 
družbene potrebe. Izhajamo iz naše industrije v občini, ki je v glavnem prede- 
lovalna industrija. Za predelovalno industrijo pa že od začetka povojnega ob- 
dobja vemo, da je to pravzaprav tista industrija, na osnovi katere smo v nasi 
skupnosti marsikaj zgradili. 

Opozoriti moramo na to, da je bil v občini v vseh razpravah o zaključnih 
računih za leto 1978, o periodičnih obračunih po letnem obračunu in o devetme- 
sečnem obračunu poslovanja gospodarskih organizacij, močno poudarjen 3 /o 
prispevek obveznega posojila tekstilnih delavcev. Vemo pa, da je to panoga, 
ki je predvsem na področju delitve osebnih dohodkov na dnu lestvice. Menimo, 
da je vendarle treba tudi to področje urediti. 

Vse obveznosti ostajajo več ali manj enake, tako vse davščine, kot tudi vse 
carinske dajatve. Zavedamo se potrebe pO obnovi Crne gore. V zvezi s tem pa 
je v resoluciji tudi veliko govora o stabilizaciji gospodarstva, vendar pa imamo 
občutek, da ta stabilizacija temelji v glavnem na osebnih dohodkih. S stališča 
predelovalne industrije, ki se je do sedaj vseskozi stabilizacijsko obnašala, pa 
menimo, da temu ne bi smelo biti tako. 

V zvezi s stabilizacijo predlagamo in se zavzemamo za to, da stabilizacijo 
dejansko uredimo tako kot je o tem bilo danes že govora, da bi bila ta stabi- 
lizacija prisotna na vseh področjih, ne pa, da s stabilizacijo več ali manj pri- 
tiskamo samo na materialno proizvodnjo, na ostalih področjih pa se še naprej 
nestabilizacijsko obnašamo. 

Glede pogojev gospodarjenja s stališča predelovalne industrije, posebno 
še s stališča tekstilne industrije in usnjarsko-predelovalne industrije, ki je v 
naši občini prevladujoča, mislim, da bi si morali prizadevati, da se vsaj pri- 
bližno izenačijo pogoji gospodarjenja in s tem tudi pogoji pri ustvarjanju 
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dohodka. Dohodek pa je temeljna kategorija planiranja in tudi temeljna po- 
stavka oziroma izhodišče za delitev sredstev na ostala področja. Zato mislim, 
da bi morali te stvari tudi drugače opredeljevati. 

Tretje področje, ki sem ga deloma že omenil, so obveznosti za hitrejši 
razvoj manj razvitih območij. Moram reči, da se zavedamo teh obveznosti, kijih 
imamo do manj razvitih območij, vendarle pa so nekatere stvari v resolucijah 
nedoločeno postavljene in bi jih morali bolj konkretizirati in dodelati. 

Gre za že omenjeno vprašanje posojil za nerazvita področja, v okviru 
katerih je predelovalna industrija, glede na število zaposlenih še posebej pri- 
zadeta. Ne bi še dodatno govoril o tem, da se v teh panogah pojavlja prob em 
nizke akumulacije in s tem tudi problem modernizacije industrije. 

Ko smo se pogovarjali o obnovi Črne gore in o prispevku za nerazvita 
področja, smo naleteli na dve vprašanji, in sicer: v zvezni resoluciji se postav- 
lja dodatna obveznost v zvezi z družbenim dogovorom republik in pokrajin, da 
se zgradi po en objekt na področju avtonomne pokrajine Kosovo. Ali to pomeni 
dodatno obveznost, ali to pomeni spremenjen sistem odpravljanja nerazvitih 
podrocijga daneg gg ni bila omenjena, so zadnje poplave. Glede na to, 

da prizadete republike, med njimi je tudi Orna gora, same ocenjujejo, da ven- 
darle vseh posledic poplav ne bodo mogle odpraviti, sprašujemo ali je rea no 
treba pričakovati, da bomo morali solidarno odpravljati škodo, ki je nastala 
zaradi teh poplav? , . , „  

Moram reči, da je osnutek resolucije naletel na ugoden odziv predvsem 
v tistem delu, kjer govori, da naj z devizami razpolagajo delavci, ki jih ustvar- 
jalo Opozarjamo pa na nepotrebnost administrativnega omejevanja izvoza, na 
tako imenovane devizne kontingente in blagovne kontingente,^ ki postavljajo 
dodatne ovire za uvoz, predvsem pa ščitijo neproduktivno domačo industrijo, ki 
dela izvozni del gospodarstva manj konkurenčen. ... 

Osnutek resolucije sicer govori o tem, da bodo z devizami razpolagali tisti, 
ki jih ustvarjajo, vendar pa se ob analizah postavlja vprašanje, kako bo to 
funkcioniralo, ker deficita ne bo moč čez noč odpraviti. 

Tudi izvozno aktivne temeljne organizacije združenega dela so zaskrbljene, 
kako bodo lahko izvrševale izvozne obveznosti, če oskrba z reprodukcijskim 
materialom iz uvoza ali domačih dobaviteljev ne bo boljša kot je v zadnjih 
mesecih letošnjega leta na podlagi zadnjih julijskih ukrepov Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. 

Posebno skrb pa povzroča kontingentiranje na zelo nizkem nivoju pri uvozu 
opreme. Izostanek uvoza ne le da zadržuje staro strukturo zaposlovanja in nizko 
produktivnost, temveč grozi, da bomo izgubili stik z razvitimi tržišči, če ne 
bomo mogli zadovoljevati zahtev, ki jih ti trgi postavljajo glede opreme oziroma 
njenega vpliva na končne izdelke. 

Zato predlagamo, da bi se v Samoupravni interesni skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino določili ukrepi, po katerih bi bilo možno del deviznih sred- 
stev, ustvarjenih z izvozom proizvodov, uporabiti za uvoz opreme, oziroma, da 
bi temeljne organizacije združenega dela lahko uvažale opremo, s čimer bi se 
zavezale za večji izvoz. Deloma je to bilo tudi že predlagano. 

Poleg tega v republiški resoluciji pogrešamo konkretne ukrepe za stimula- 
cijo izvoza. Če je izvoz v prihodnjem letu res prioritetna naloga, naj bi že 
resolucija precizirala obveznosti združenega dela in celotne skupnosti do izvoz- 
nikov. V zvezi s tem smo prišli tudi do te dileme, ki bi jo vendarle morali 
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doreči, ali je za našo družbo vsak izvoz interesanten ali ne, v smislu selektiv- 
nosti, o kateri je govoril tovariš Križman. 

Naj omenim še problem premij. Moram reči, da je to velik problem, ki 
bremeni gospodarstvo oziroma vpliva na dohodek, ki pa se ne realizira v taki 
obliki kot bi se lahko, če bi potekalo izplačevanje premij tekoče. Ker prihaja 
do 9-mesečnih in enoletnih zamud, dejansko vpliva tudi na nelikvidnost gospo- 
darstva oziroma se problemi v gospodarstvu rešujejo s kratkoročnimi krediti, ki 
pa so več ali manj draga zadeva. 

Strinjamo se s stališči odborov, predvsem v tistem delu, ki govori o tem, 
da problematika oziroma izgradnja doma Ivana Cankarja ne spada v republiško 
resolucijo. Glede na diskusijo na skupini delegatov menim, da lahko dam 
podporo sklepom, ki so bili posredovani na današnji seji. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Tone Mikeln, delegat 
iz občine Piran ima besedo! 

Tone Mikeln: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke, tovariši 
delegati! 

Po daljši razpravi v temeljnih organizacijah združenega dela in v družbeno- 
političnih organizacijah je Skupščina občine Piran na včerajšnji seji zborov 
strnila razpravo v zvezi z osnutkom resolucij in spremljajočih dokumentov ter 
pooblastila delegacijo, da poudari naslednja vprašanja: 

V občini Piran dajemo poudarek in si prizadevamo za razvoj tistih panog, 
oziroma tistega dela gospodarstva, za katerega ugotavljamo, da ima komperativ- 
ne prednosti zaradi obmorske in geografske lege področja. Poudarjamo, da se 
razvoj tega gospodarstva v celoti vključuje v prioritetne naloge družbenega 
plana kot so ustvarjanje neblagovnega deviznega priliva na področju turizma, 
pomorskega gospodarstva, proizvodnji hrane in živil in da veliko prispeva k 
uveljavljanju skupnih interesov. Vendar je akumulativna sposobnost tega gospo- 
darstva praviloma izredno nizka. Združeno delo vlaga v te dejavnosti vsa 
prizadevanja za nadaljnji razvoj. 

V zvezi z nadaljnjim razvojem pomorskega gospodarstva oziroma sloven- 
skega ladjarstva, turizma in proizvodnje hrane, želimo poudariti predvsem 
naslednje: 

Razvoj slovenskega ladjarstva zahteva reševanje nekaterih instrumentov 
ekonomske politike, ki bi jih bilo potrebno upoštevati tudi v resoluciji ter 
spremljajočih dokumentih za leto 1980. Ker gre za dejavnost, ki ima prav gotovo 
velik pomen, ki se ga v slovenskem gospodarstvu še premalo zavedamo, dovo- 
lite, da na kratko dokumentiram stanje slovenske trgovske mornarice. 

Splošna plovba Piran je v letu 1976—1977 povečala svoje zmogljivosti od 
22 na 27 ladij, njihova nosilnost pa se je povečala za okoli 60 bruto registrskih 
ton, kar pomeni, da se je skupno povečala na 286 tisoč bruto registrskih ton. 
Po tem letu se je tudi razvoj pomorske flote zaustavil in je do sedaj realizira- 
nega le približno 39% s srednjeročnim planom načrtovanega povečanja, in sicer 
z realizacijo le-tistih investicij, ki so bile v teku ob sprejemanju plana. Neures- 
ničene so vse tiste investicije, ki so bile zajete v piranskem sporazumu za gradnjo 
ladij v domačih ladjedelnicah. Tudi predvidena nabava rabljenih ladij ni bila 
uresničena, čeprav so bili pogoji za nakup takih ladij ugodni glede na krizo 
v pomorstvu. Ne uresničujejo se niti plani odpisanih ladij in je doslej bilo 
uresničeno le 9 °/o od predvidenega tako, da se niti flota ne prilagaja sodobnim 
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trendom razvoja tehnologije pomorstva in ekonomske eksploatacije ladij- 
ske tonaže. 

Zaradi krize v svetu se je tudi dohodek te organizacije združenega dela 
z leta v leto manjšal in s tem tudi akumulativna in reproduktivna sposobnost. 
Tako je slovensko ladjarstvo zašlo v težave pri rednem poslovanju in možnostih 
odplačevanja kreditnih obveznosti. Glede na to, da se celotni prihodek ladjar- 
jev oblikuje ob popolni odvisnosti od svetovnega trga, je nujno potrebno zago- 
toviti normalne svetovne pogoje razvoja pri enostavni in razširjeni reprodukciji, 
da bi lahko bila ta organizacija združenega dela konkurenčna pri opravljanju 
storitev na mednarodnem trgu. 

Jugoslovanske ladjedelnice so večino svojih kapacitet do sedaj uporabile 
za gradnjo ladij, ki so namenjene za izvoz. Očitno jih konkretni ukrepi eko- 
nomske politike precej spodbujajo v to smer. Za izdelavo ladij za domače 
ladjarje pa zahtevajo cene, ki so v povprečju za 51 °/o višje od svetovnih. 

Ugotavljamo, da Splošna plovba Piran posluje izključno na svetovnem 
tržišču in se cene teh storitev formirajo pod pogoji tega tržišča, zaradi česar 
morajo biti tudi osnovna sredstva, ki jih uporabljajo, nabavljena pod enakimi 
pogoji kot jih nudi svetovno tržišče. 

Za nadaljnji razvoj in uspešno poslovanje te dejavnosti ocenjujemo, da je 
potrebno uresničiti predvsem naslednje: 

Z instrumenti ekonomske politike je treba zagotoviti njeno vključitev v 
mednarodno tržišče, ne samo z vidika tekočega poslovanja, temveč tudi z vidika 
enostavne in razširjene reprodukcije. Ekonomski interesi ladjedelništva so na- 
vadno diametralno nasprotni od interesov pomorskih ladjarjev. Zaradi tega 
nikakor ne smemo pogojevati razvoja ene dejavnosti z razvojem druge, tako 
kot je primer v naši ekonomski politiki danes. 

Še posebno se to negativno odraža na pomorsko ladjarstvo v kriznem ob- 
dobju, ko bi sicer lahko v svetu izkoristili depresivno stanje na tržišču gradnje 
in nakupa ladij ter na ta način prišli do sorazmerno cenenih osnovnih sredstev, 
ki bi mu zagotavljala rentabilno poslovanje v naslednjih obdobjih. S kreditnimi 
in davčnimi mehanizmi bi bilo nujno potrebno izenačiti pogoje gradnje ladij 
v domačih ladjedelnicah, za domače naročnike s tistimi, ki jih ladjedelnice 
nudijo tujim naročnikom. 

Spremeniti bi bilo potrebno tudi sedanji režim uvoza. S tem bi vrnili 
pomorskemu ladjarstvu nujno potrebno fleksibilnost, predvsem za nabavo rab- 
ljenih ladij pod ugodnimi tržnimi pogoji. V sedanjem sistemu blagovnih kon- 
tingentov, ko je postopek za pridobitev uvoznega dovoljenja dolg tudi preko 
enega leta in pol, je nemogoče pravilno planirati nakup ladij in izkoristiti 
tržne ugodnosti v svetu. 

Uvozne dajatve za ladje, ki znašajo danes 22 %>, bi bilo treba zmanjšati na 
neko realnejšo mero. Že v sedanjih pogojih kontingeniranega uvoza te dajatve 
nimajo nobene druge funkcije, razen fiskalne. Poslovanje na mednarodnem 
tržišču pomorskih prevozov, kjer je konkurenca zelo ostra in kjer ladjarji, 
pomorsko orientiranih držav, uživajo ekonomske ugodnosti domače ekonomske 
politike, ne prenese takih dodatnih obremenitev poslovanja. 

Drug sklop problemov je vezanih na področje razvoja turizma. Menimo, 
da bi morali v republiški resoluciji bolj jasno opredeliti in poudariti pogoje, ki 
bi pospeševali razvoj turizma. Tu gre predvsem za večkrat poudarjeno zahtevo 
po izenačevanju pravic, ki izvirajo iz neblagovnega deviznega priliva s tistimi, 
ki izvirajo iz izvoza blaga visoke stopnje predelave. Pri tem pa je potrebno 
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z ustreznimi dogovori v okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino zagotoviti tudi dolgoročni interes za skupna vlaganja zaintere- 
siranega gospodarstva, zaradi skupnega izkoriščanja pravic iz ustvarjenih deviz. 

Kot tretje ugotavljamo, da je zbor udeležencev dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 prenesel izgradnjo tovarne soli 
v Sečovljah v naslednje srednjeročno obdobje, kljub temu, da je tudi v osnutku 
resolucije poudarjena problematika izenačevanja zunanjetrgovinske bilance, na 
katero bi predvidena investicija pozitivno vplivala. Slovenija, v širšem merilu 
tudi Jugoslavija, sta pri proizvodnji soli precej deficitarni in morata razliko 
nadomestiti z uvozom. Sedanje tehnološko zastarele kapacitete in rudniki soli 
ne zadoščajo za kritje vse večjih potreb, prav tako pa ni izgledov, da bi se 
proizvodnja lahko nadaljevala na sedanji način. 

Piedlagamo, da se v predlogu resolucije in v ostalih spremljajočih doku- 
mentih navedene dopolnitve upoštevajo. 

V zvezi z razpravo ugotavljam še dve stvari. V razpravi je bilo posebej 
poudarjeno, da je še vedno močno prisotna praksa, ko je zaslediti veliko razliko 
med tistim kar je deklarirano in tistim, kar uspemo konkretno v družbeni praksi 
izvajati. Ta praksa se zdi, da je prisotna tudi v razpravah oziroma pri pripravi 
gradiva v zvezi z resolucijo. Zaradi tega je bilo v razpravi poudarjeno, da bi 
morali predlagatelji gradiv vse spremljajoče dokumente pripraviti vzporedno 
z resolucijami in da bi morali vse razprave, ki zadevajo spremljajoče doku- 
mente, enako pozorno spremljati in na delegatske pobude, vprašanja, pripombe 
in stališča, ki zadevajo spremljajoče dokumente, enako argumentirano tudi 
odgovarjati. 

V zvezi s področjem družbene dejavnosti ugotavljamo, da so tudi ta pod- 
ročja v dosedanjih dokumentih obdelana zelo pavšalno, pomanjkljivo in tudi 
neenakomerno. To se kaže tudi v nedorečenosti posameznih spremljajočih doku- 
mentih. Zato predlagamo, da predlagatelji gradiva posebej pozorno spremljajo 
vse razprave v samoupravnih interesnih skupnostih in na osnovi teh razprav 
predložijo v nadaljnjo obravnavo ustreznejše gradivo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mikeln! Tovariš Apol- 
linio Abram, delegat Obalne Skupščine Koper ima besedo. Govoril bo v itali- 
janščini. Prosim. 

Apollinio Abram: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov pri Skupščini Obalne skupnosti Koper je ob obravnavi 
zveznega in republiškega osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana za obdobje 1976—1980, upoštevala tudi mnenja in predloge regijskega 
posveta, ki ga je sklical Obalnokraški medobčinski svet SZDL v dogovoru 
z Obalnim svetom ZSS in Medobčinsko gospodarsko zbornico. 

Skupina delegatov je predlagala, da posredujem zboru naslednje: 
1. Ugotovljeno je bilo, da bo potekalo izvajanje družbenega plana Jugosla- 

vije in Slovenije v letu 1980 v zahtevnih pogojih gospodarjenja in tudi z nada- 
ljevanjem restriktivne gospodarske politike, kar je pogojeno s sedanjimi ne- 
ustreznimi gospodarskimi gibanji, ki so deloma tudi posledica tega, da se dogo- 
vorjenih nalog in sprejetih obveznosti, ki naj prispevajo k stabilizaciji gospo- 
darstva, ne izvajajo dosledno v vseh okoljih in se zavoljo tega tudi krepijo 
težnje po administrativnem reševanju problemov, predvsem z ukrepanji in 
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mehanizmi, ki restriktivno večkrat delujejo tudi na možnosti uresničevanja 
pobud, usmerjenih v intenzivnejši razvoj in racionalnejše gospodarjenje. 

V obalni regiji smo se v zadnjih letih soočali s težavami in problemi, ki so 
zajeli skoraj vse glavne nosilce razvoja in so v veliki meri posledica ekstenzivne 
in neusklađene rasti. Vloženi so veliki napori, da se sanirajo posamezna žarišča 
izgub, pa tudi nekatere druge okoliščine, kot so na primer pojemanje živahnosti 
v maloobmejnem osebnem prometu, težave pri zagotavljanju pogojev za novo 
zaposlovanje in podobno, silijo združeno delo k kvalitetnejšemu gospodarjenju. 
Letošnji poslovni rezultati, zlasti devetmesečni obračuni kažejo, da se v tej smeri 
tudi dosegajo pomembni rezultati. Ob tem, da se gospodarska rast umirja, saj 
stopnja rasti družbenega proizvoda na obali pada na raven republiškega po- 
prečja ali celo nekoliko izpod tega poprečja, je vendarle uspelo zagotoviti, da 
so odstranjena, z izjemo Tomosa, vsa žarišča izgub, da se dosega navedena 
rast z nebistvenim povečanjem zaposlenosti, celo pod resolucijskimi okviri, torej 
v glavnem na račun produktivnosti in da se posamezne oblike porabe, tako 
izdvajanja obveznosti združenega dela iz dohodka kot izdvajanja za osebno 
porabo, gibljejo pod ravnijo naraščanja družbenega proizvoda. 

Pri tem ugotavljamo celo zmanjšanje realne rasti osebnih dohodkov za 
nekoliko odstotkov, medtem ko se po daljšem nazadovanju, zopet začenja izbolj- 
ševati sicer zelo nizka reproduktivna sposobnost gospodarstva. Zavedamo pa se, 
da sedanja prizadevanja za kvalitetnejše gospodarjenje ne bodo mogla zagotoviti 
trajnejših rezultatov, če jih ne bo spremljala načrtovana tehnološka sanacija 
in modernizacija proizvodnje, ki pa se le deloma uresničujejo, če pa se, se z 
velikimi zakasnitvami, deloma tudi zaradi restriktivnih ukrepov in težav, ki so 
povezane z našim in splošnim gospodarskim stanjem. 

Zato so bili udeleženci posveta mnenja, da se najodločneje podprejo pobude 
in prizadevanja naše republike, da se v zvezni resoluciji in v okviru medrepu- 
bliškega dogovarjanja v večji meri upoštevajo elementi, ki lahko prispevajo 
k stabilizaciji rasti in da se podčrta odgovornost za izvajanje sprejetih dogovo- 
rov, saj se zaskrbljeno sprašujemo, ali ne bi morebitno nadaljevanje sedanje 
ekstenzivne rasti prizadelo v še večji meri prav tiste, ki svoja prizadevanja 
usmerjajo v kvalitetnejši in intenzivnejši razvoj, ne morejo pa ga celovito 
izvajati. 

2. V razpravi so bila tudi soočena razvojna koncepcija in razvojna priza- 
devanja regije z nakazano politiko izvajanja zveznega in republiškega družbe- 
nega plana v letu 1980. V obalni regiji dajemo velik poudarek in vlagamo velike 
napore v razvoj tistega gospodarstva, za katerega ugotavljamo, da ima v Slo- 
veniji komparativne prednosti zaradi obmorske, geografske in obmejne lege 
področja. Ugotavljamo tudi, da se razvoj tega gospodarstva v celoti vključuje 
v prioritetne naloge družbenega plana, (razvoj prometnega sistema in integral- 
nega transporta, ustvarjanje neblagovnega deviznega priliva v turizmu in drugih 
storitvenih dejavnostih, proizvodnja hrane in živil z izkoriščanjem ugodnih kli- 
matskih pogojev in bogastva morja), in da veliko doprinaša k uveljavljanju 
skupnih interesov, da pa je njegova akumulativna sposobnost izredno nizka 
nasproti veliki zahtevnosti in intenzivnosti. Glede na to, da je stopnja integri- 
ranosti in dohodkovne povezanosti tega gospodarstva z dejavnostmi v Sloveniji 
in državi, v čigar interesu se razvija, sorazmerno šibka, je obremenitev regije 
s tem razvojem nesorazmerno velika v odnosu na dohodkovne možnosti, kar 
zožuje pogoje in možnosti modernizacije in obnove ostalega gospodarstva. 
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Ob tem, da vlaga združeno delo v teh dejavnostih največja možna priza- 
devanja v identifikacijo posameznih interesov in si na tej osnovi zagotovi po- 
trebna dohodkovna povezovanja in združevanja sredstev, pa menimo, da morajo 
biti v republiški resoluciji ustrezno in bolj jasno opredeljeni in poudarjeni tudi 
pogoji, ki bodo tako povezovanje omogočali in pospeševali. Pri tem mislimo 
zlasti na nadaljnje izenačevanje pravic, ki izvirajo iz neblagovnega deviznega 
priliva s tistimi, ki izvirajo iz izvoza blaga visoke stopnje predelave, pri čemer 
pa je treba z ustreznimi dogovori v okviru Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino zagotoviti tudi dolgoročen interes za skupna vla- 
ganja zainteresiranega gospodarstva, zaradi skupnega koriščanja teh pravic, 
ker sedanji več ali manj kratkoročni dogovori in pogoji v ta namen ne zado- 
stujejo. 

Prav tako je potrebno, da se bolj celovito zajemajo in obravnavajo problemi 
in interesi, povezani z razvijanjem integralnega transporta, vključno s pomor- 
skimi prevozi, v okviru agro-živilskega kompleksa, pa naj se enakovredno z 
ostalimi prioritetnimi in zahtevnimi nalogami v zvezi s pridobivanjem hrane 
rešuje tudi modernizacija ulova in predelave rib ter pridobivanje soli. 

V tej razpravi se nisem dotaknil problemov, ki so življenjskega pomena za 
razvoj regije in nekaterih, ki so povezani z izvajanjem osimskih sporazumov, 
ker menim, da bodo te probleme osvetlili delegati obalne regije v Zboru zdru- 
ženega dela republiške Skupščine. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Manko Golar, delegat iz Gornje 
Radgone ima besedo! Govoril bo po pooblastilu vseh štirih pomurskih občin: 
Gornje Radgone, Ljutomera, Murske Sobote in Lendave. Prosim! 

Manko Golar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob javni razpravi o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 so se v vseh štirih pomurskih 
občinah izoblikovale naslednje pripombe oziroma predlogi. 

1. Ugotavljamo, da je vsebina osnutka resolucije za leto 1980 stabilizacijsko 
usmerjena in jo kot tako podpiramo, vendar menimo, da kljub pričakovani 
slabši konjunkturi, predvidena gibanja premočno odstopajo od načrtovane sred- 
njeročne dinamike. 

Predvideni ukrepi stabilizacije so preveč restriktivne narave v smeri var- 
čevanja in zmanjševanja potrošnje, premalo pa so nakazane konkretne rešitve 
za hitrejše uveljavljanje kvalitetnih faktorjev razvoja, s katerimi bi se povečala 
proizvodnja in dohodki. Stabilizacijska prizadevanja morajo zajeti vsa področja 
družbenega življenja, zlasti področja skupne in splošne porabe. Postavlja se 
vprašanje, ali lahko v okviru navedenih izhodišč govorimo o obveznostih SR 
Slovenije za odpravo posledic potresa v Črni gori, čeprav doslej še ni znana 
obveznost naše republike. Po našem mnenju, bi predlog resolucije moral opre- 
deliti vsaj sistem, po katerem bomo to obveznost zagotavljali. Verjetno pa to ne 
bo mogoče v okviru sedanjih virov sredstev za splošno porabo, zato predlagamo, 
da se glede tega v resoluciji oblikuje poseben odstavek, ki naj opredeli izho- 
dišča za sistemsko rešitev tega vprašanja. Naša dilema je; ali bo šlo za sredstva 
splošne porabe, ali za obveznost združenega dela iz skupnega dohodka ali iz neto 
osebnih dohodkov. 

Postavlja se tudi vprašanje, ali ne bi bilo mogoče v resoluciji za leto 1980 
vsaj delno omeniti sprejemanja novih zakonskih obveznosti v breme bodoče 
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splošne porabe, tako na nivoju federacije kot republike, ker se sedaj že vnaprej 
opredeljuje obseg porabe za prihodnja leta izven sprejetih bilanc, oziroma se pri 
sprejemanju bilanc s proračunom srečujemo s problemom takoimenovanih fiks- 
nih obveznosti. Občinski proračuni po sedanji praksi niso smeli sprejemati novih 
dolgoročnih obveznosti, kar še posebej velja za dopolnjevane občine. Glede 
na omejitev vseh oblik porabe menimo, da bi morala biti v resoluciji sprejeta 
stališča, da v letu 1980 ni mogoče sprejeti nobenih zakonov, ki bi predstavljali 
povečanje obveznosti proračuna. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je v resoluciji preveč poudarjena 
usmeritev na zmanjšanje uvoza, s premajhnim poudarkom na selektivnost. 
Manjkajo konkretni ukrepi, ki bi stimulirali organizacije združenega dela k po- 
večanju izvoza. Pri obmejnem gospodarskem sodelovanju je potrebno v večji 
meri vključevati regije. Izvozne stimulacije naj postanejo kategorije plačane 
realizacije. Za hitrejši in skladnejši regionalni razvoj je potrebno vgraditi v reso- 
lucijo učinkovitejše stimulativne ukrepe. Ocenjujemo, da dosedanji ukrepi niso 
zadostni. Dogovorjeni sistem solidarnosti bo potrebno dosledno uresničevati in 
še nadalje izpopolnjevati. 

V letu 1980 je potrebno zaključiti pripravo in izdelati projekte za gradnjo 
energetskih objektov na reki Muri ob sodelovanju kmetijstva in vodnega gospo- 
darstva. Obširneje in bolj konkretno je treba, glede na obstoječe probleme, 
opredeliti ukrepe za izvajanje politike na področju kmetijstva, ker gre za pro- 
izvodnjo hrane, ki je prioritetna. Financiranje pospeševalne službe za proizvod- 
njo v individualnem sektorju kmetijstva naj se prenese na celotno družbeno 
skupnost naše republike. Problemi v dispariteti cen kmetijskih proizvodov se ne 
morejo reševati z določenimi skladi samo v okviru posameznih občin, posebno 
v tistih občinah ne, kjer je kmetijstvo in živilska predelava obsežna, pač pa naj 
se rešuje preko določenega sistema vsaj na nivoju republike. 

Ugotavljamo tudi, da bi ob osnutku resolucije morali biti predloženi vsi 
predvideni spremljajoči dokumenti za konkretno izvedbo teh nalog. Zato te 
štiri občine predlagajo sledeče: 

Pri 3. točki, prva alinea: kmetijska proizvodnja naj bi se v letu 1980 pove- 
čala najmanj za 3^/tt. 

Pri točki 5.8, v tretjem odstavku naj se za besedo: »Gospodarska zbornica 
Slovenije«, doda še: »medobčinske gospodarske zbornice«. V isti točki naj se 
v predzadnjem odstavku za besedo: »osimskih sporazumov« doda: »ter pripravo 
za gradnjo železniške povezave SR Slovenije z Madžarsko«, kajti ta zveza z 
Madžarsko je najbližja, skozi Madžarsko pa je tudi najbližja pot do Češko- 
slovaške. 

Za področje kmetijstva naj se v novi točki 6.2 za drugim odstavkom točke 
6.1. vnese naslednje besedilo: »V letu 1980, bomo nadalje skrbeli za povečanje 
proizvodnje hrane. V ta namen bomo odpravili disparitete v cenah kmetijskih 
proizvodov. Nosilci kmetijske politike bodo pospeševali intenzifikacijo in pove- 
čali tržne poljedelske proizvode, zlasti proizvodnjo žit in sladkorne pese, pro- 
izvodnjo mesa in mleka.« 

Zaradi navedenega se spremeni številčni vrstni red nadaljnjega teksta 
resolucije. 

V točki 6.4 naj se četrti odstavek uskladi z razpoložljivimi materialnimi 
možnostmi in sprejetimi načeli stabilizacijskih ukrepov v skupni porabi. V tej 
točki naj se izpusti zadnji odstavek in vnese v spremljajoče dokumente. 



460 Zbor občin 

V tretjem odstavku, 7. točke, se spremenjena tretja alinea glasi: »Hitrejši 
razvoj pri izvajanju prednostnih nalog v kmetijstvu in proizvodnji hrane tudi z 
večjo uporabo sredstev združene banke in združenega dela in sredstev.« 

K 8. točki se v drugem odstavku doda nova 3. alinea, ki se glasi: »Pri politiki 
kreditiranja proizvodnje in zalog v kmetijstvu, naj se upošteva dejanska cena.« 

V 9. točki naj se četrti odstavek glasi: »Da ne bi ob odpravljanju disparitete 
pri cenah kmetijskih proizvodov vršili pritiska na rast življenjskih stroškov, 
bodo v letu 1980 zadržana nadomestila v kmetijstvu. Kompenzacije se prenesejo 
v proizvodnjo in po potrebi povečajo«. 

In na koncu še to. Ugotavljamo, da v osnutkih spremljajočih dokumentov 
resolucije za leto 1980 posamezne prognoze in podatki medsebojno niso usklađeni 
in se bistveno razlikujejo. Taka situacija ustvarja zmedo pri načrtovanju in 
planiranju, ne samo na občinskih nivojih, ampak tudi v organizacijah združe- 
nega dela. 

Zato predlagamo, da se pri usklajevanju spremljajočih dokumentov temu 
posveti potrebna pozornost in da se podatki poenotijo tudi na nivoju republiških 
organov. 

Primer take neusklajenosti je naslednji: predvidena rast cen na drobno se 
v osnutku družbenega dogovora ocenjuje na 19 do 21 %, v osnutku resolucije 
pa na 14 do 16%, življenjski stroški po družbenem dogovoru na 17 do 20%, 
po osnutku resolucije pa samo na 14 do 16 %. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Tanja 
Hacler, delegatka Skupščine Mesta Ljubljana. 

Tanja Hacler: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov pri Skupščini 
Mesta Ljubljane je obravnavala osnutek slovenske in zvezne resolucije in spre- 
jela oziroma podprla pripombe, ki so bile posredovane na posvetu, ki ga je 
sklicala Socialistična zveza delovnega ljudstva mesta Ljubljane in na seji 
Družbenopolitičnega zbora 21. 11. 1979. Pripombe, ki se nanašajo na osnutek 
slovenske resolucije plana so naslednje: 

1. Odgovornost za uresničevanje ciljev in nalog, ki izhajajo iz resolucije, 
se preveč nanaša na delavce v združenem delu, medtem ko vloga upravnih orga- 
nov in Izvršnega sveta SR Slovenije pri realizaciji zastavljenih nalog in ciljev ni 
dovolj opredeljena. 

2. Sistemski ukrepi za reševanje problemov, kot so prevelika uvozna odvis- 
nost in nezadostna rast izvoza, neustrezna struktura gospodarstva, velika odvis- 
nost od uvoza nafte, previsoka dinamika zaposlovanja, nizka akumulativnost 
gospodarstva in visoka rast cen ter življenjskih stroškov, so v resoluciji premalo 
opredeljeni. 

3. Kljub situaciji v gospodarstvu, ki ni najbolj ugodna, so pričakovane 
stopnje rasti prenizke in so premalo ambiciozne glede hitrejšega gospodarskega 
razvoja. 

4. Čeprav podatki zadnjih let kažejo na problem visoke uvozne odvisnosti 
našega gospodarstva in premajhnega izvoza, menimo, da v letu 1980 še ne 
moremo uresničiti zadovoljivega razmerja med uvozom in izvozom in da je 
potrebno računati na večji uvoz. Resolucija ne vključuje v zadostni meri reše- 
vanja vseh oblik menjave pri pokrivanju uvoza z izvozom in ne izvoza storitev, 
kjer so doseženi že dobri rezultati, na primer v turizmu, in finančni tokovi. V 
resoluciji je treba bolj poudariti samoupravno organiziranost združenega dela, 
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zunanjetrgovinske menjave, ne samo nalog Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino. 

5. Glede na sedanje stanje in analize možnosti razvoja gospodarstva SR 
Slovenije je potrebno preveriti realno rast maloprodajnih cen, življenjskih 
stroškov in razmerja med uvozom in izvozom. 

6. V resoluciji je potrebno razmejevati vse vrste porabe tako skupno, sploš- 
no, investicijsko in osebno porabo. 

7. Zaostriti je potrebno odgovornost strokovnih institucij za pripravo zakon- 
skih predpisov, ki bodo predvsem zagotavljali samoupravno sporazumevanje. 

8. Jasneje je potrebno opredeliti zaposlovanje v proizvodnji, v odnosu na 
neproizvodne dejavnosti, znotraj obeh, pa odnos do zaposlovanja pri režij- 
skih delih. 

9. V resoluciji je potrebno poudariti vsebinske naloge za izvajanje zakona 
o svobodni menjavi dela, ne pa organizacijske priprave. 

10. Sredstva za odpravo iposledic potresa v Črni gori je potrebno konkretno 
opredeliti, da bi bilo gospodarstvo pred začetkom novega planskega obdobja 
seznanjeno z obveznostmi, ki jih morajo pokrivati. Sredstva je treba razporediti 
na več let. 

11. V resoluciji se ne bi smeli za vsako ceno zavzemati za izvoz, predvsem 
ne za izvoz proizvodov, ki jih primanjkuje na domačem tržišču. To velja tudi 
za surovine in materiale oziroma izdelke nižje stopnje predelave. 

Imamo pa še naslednje predloge, oziroma pripombe k posameznim točkam: 
Na 2. strani se v 1. točki dodata še dve alinei, in sicer: »neorganizirane in 

neuresničene usmeritve na področju preskrbe povzročajo motnje z negativnimi 
vplivi na stanje na tržišču«, ter: »zaradi nezadostne aktivnosti na področju ures- 
ničevanja že sprejetih sistemskih rešitev smo se posluževali administrativnih 
ukrepov, kar je bilo neučinkovito in ni spodbujalo samoupravnega urejanja 
zadev.« 

Na 2. strani je treba v 2. točki vnesti kot eno izmed temeljnih nalog, pre- 
skrbo prebivalstva z opredelitvijo odgovornosti ter nalog s tega področja. 

Na 5. strani se v 6. točki organizacije združenega dela zavezujejo, da bodo 
sprejemale posebne ukrepe za racionalno in bolj učinkovito izrabo materialnih, 
naravnih, kadrovskih in drugih proizvodnih pogojev. Menimo, da to ni potrebno 
posebej poudarjati, temveč, da je to sestavni del vseh planskih dokumentov, 
ki se na teh področjih sprejemajo. To velja tudi za usmeritve, navedene v toč- 
kah 6.1 in 6.2 na isti strani. 

V točki 6.2 je potrebno dodati še: »inšpekcije so dolžne spremljati uresni- 
čevanje samoupravnega sporazuma«. 

Kot primer ne dovolj konkretne opredelitve odgovornosti oziroma nosilca 
nalog navajamo naslednje: 

K 1. točki: Nadomestitev sistema vezave izvoza z uvozom. Navedeno je, da 
bodo ukrepi sprejeti v Skupščini Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino in tako dalje. Ni naveden nosilec naloge in rok za izvršitev. 

K točki 5.3: Sistem planiranja ekonomskih odnosov s tujino. V večji meri 
bo potrebno zagotoviti samoupravno sporazumevanje. Postavlja se vprašanje, 
kdo bo to zagotovil, kako in kdaj? 

V drugem odstavku točke 5.3 je navedeno, da bo v letu 1980 intenziviran 
proces preoblikovanja enot v okviru Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino. Kdo ga bo intenziviral, kako, kdaj in kakšni so rezul- 
tati, ki se od tega pričakujejo? 
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Točka 5.6.: Navedeno je, da si bo Samoupravna interesna skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino prizadevala, da bo instrumentarij samoupravnega spo- 
razuma o pospeševanju izvoza sklenjen v Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, oziroma, da bo slonel na medrepubliško dogovor- 
jenih ciljih. Menimo, da je potrebno tako pomembno nalogo konkretizirati z 
nosilcem in rokom za dosego tega cilja. 

V zadnjem odstavku točke 5.6. je navedeno, da se bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zavzemal za to, da bodo v skladu Interesne skupnosti Jugoslavije 
za pospeševanje izvoza zagotovljena dodatna sredstva. Vprašujemo se, če zado- 
stuje samo zavzemanje? Ne bi morda kazalo konkretizirati nalogo v bolj obve- 
zujoči obliki in z rokom, kdaj naj bo ta naloga opravljena. 

Točka 5.8.: Navedeno je, da bo Izvršni svet SR Slovenije pripravil, v sodelo- 
lovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi, program uresničevanja 
sklepov konference neuvrščenih držav v Colombu in Havani. Menimo, da sam 
program še ne zadostuje. Ce naj ima ta program učinek v letu 1980, potem 
bi kazalo postaviti rok za pripravo tega program, kot tudi rok za dosego cilja, 
ki ga želimo oziroma moramo doseči na tem področju v letu 1980. 

To so pripombe, oziroma stališča k družbenemu planu republike. 
Pripombe k politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije v letu 

1980 pa so naslednje: 
1. Osnutek resolucije je premalo konkreten, ne predvideva učinkovitih 

ukrepov za preorientacijo družbenega razvoja v prihodnjem letu. Odgovornost 
zveznih organov za uresničevanje ciljev in nalog, opredeljenih v resoluciji, je 
potrebno v večji meri poudariti. Za izvajanje posameznih nalog je potrebno 
opredeliti nosilce nalog. 

2. Ker je področje sistema cen še dokaj neurejeno je v resoluciji potrebno 
opredeliti ne le potrebo po sprejemu zakona, pač pa tudi rok, do katerega mora 
biti zakon o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen sprejet. 

3. Organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti, kakor tudi družbenopolitične skupnosti, naj ne bi izdelovale posebnih 
programov varčevanja, kot je opredeljeno v resoluciji, temveč, naj bi bili ukrepi 
za varčevanje in stabilizacijsko obnašanje vključeni v planske dokumente za 
leto 1980. 

4. Predlagamo, naj resolucija vsebuje napotilo za ustreznejšo razporeditev 
delovnega časa v okviru dneva, vključno z možnostjo uvedbe zimskega in let- 
nega delovnega časa. 

5. Glede usklajevanja sredstev za skupno in splošno porabo, kot je to zapi- 
sano na 16. strani, v točki 15, lahko usmeritev velja le za skupno porabo, ne pa 
za splošno porabo, ki je med letom ni možno spreminjati. 

6. Poudariti je potrebno neposredno odgovornost tozdov za zmanjšanje defi- 
cita v zunanje-trgovinski bilanci s poudarjeno vlogo Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, kot mestom dogovarjanja. Dogovoriti 
se je potrebno za katere proizvode, pomembne za preskrbo prebivalstva, restrik- 
tivni ukrepi ne bi veljali. Z dodatnimi ukrepi bi najbolj stimulirali izvoz pred- 
metov višjih oblik predelave. 

7. Ni potrebno, da zvezna resolucija opredeljuje gibanja na področju stana- 
rin. To naj uredijo posamezne republike, saj bi morala biti politika cen in razvoj 
stanovanjskega gospodarstva v njeni pristojnosti. 

8. V resolucijo je treba vključiti kot eno izmed temeljnih nalog preskrbo 
prebivalstva, z opredelitvijo odgovornosti ter nalog s tega področja. 
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9. Sredstva za odpravo posledic potresa v Crni gori je potrebno konkretno 
opredeliti. V letu 1980 je potrebno zagotoviti le tak obseg sredstev, s katerim 
bo možno opraviti najnujnejšo sanacijo oziroma izgradnjo. Republike in gospo- 
darstvo naj bo pred začetkom novega planskega obdobja seznanjeno z obvez- 
nostmi, ki jih mora pokrivati. Ostala sredstva, po oceni škode, pa naj se razpo- 
redijo na daljše časovno razdobje. 

10. Konkretneje je treba opredeliti naloge s področja integralnega tran- 
sporta, s posebnim poudarkom razbremenitve cestnega transporta v korist 
železnic. 

11. Vsi predpisi, ki se navajajo v resoluciji in ki naj imajo vpliv na poslo- 
vanje v letu 1980, morajo biti sprejeti do konca leta, oziroma najkasneje v prvem 
trimesečju 1980. V kolikor pa bodo sprejeti že v letu 1979, naj se iz resolucije 
izpustijo. 

Predlagamo še nekaj pripomb k formulaciji teksta smernic. Izogibati se je 
potrebno formulacijam, kot so: na 14. strani — si bomo prizadevali, na 15. strani 
— bi morala rasti precej počasneje, in na isti strani — zadovoljevanje splošnih 
in družbenih potreb — kaj so družbene potrebe — na 17. strani, četrti odstavek 
— kaj to pomeni, da bodo oteženi pogoji za graditev zmogljivosti in tako 
naprej. 

Sredstva za zvezni proračun, naj rastejo v skladu s porastom družbenega 
proizvoda. 

Predsednica Silva Jereb: Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13.05.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. 
Besedo ima tovariš Alojz Bračič iz Celja! Prosim! 

Alojz Bračič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu delegacije občine Celje bi podal nekatera stališča in predloge v 

zvezi z resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 v letu 1980. 

Predsedstvo SZDL je bilo na 9. seji 16. 11. 1979 seznanjeno s stališči komi- 
sij za družbenoekonomske odnose pri Občinskem komiteju ZK iz Celja in Občin- 
skem sindikalnem svetu Celje ter Svetu za družbenoekonomske odnose pri Ob- 
činski konferenci SZDL, ki so jih oblikovali na skupni seji v zvezi z republiško 
resolucijo za leto 1980 ter na osnovi poglobljene razprave sprejelo naslednja 
stališča in predloge, ki jih je sprejela tudi naša delegacija. 

V resoluciji za leto 1980 je potrebno jasno opredeliti razmerja med rastjo 
družbenega proizvoda, rastjo cen in deficitom v plačilni bilanci. Jasneje je treba 
opredeliti odnos med zaposlenostjo in produktivnostjo v odnosu na rast druž- 
benega proizvoda, hitreje je potrebno končati začete investicije in tako omogo- 
čiti, da bodo le-te pričele dajati predvidene učinke. Sprejeti je potrebno kon- 
kreten akcijski program, s predvidenimi aktivnostmi in ukrepi za povečanje 
produktivnosti, izdelati je treba bilanco razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji 
in združenem delu, posredovati konkretne denarne okvire in možnosti za anga- 
žiranje sredstev v letu 1980. 



464 Zbor občin 

Za načrtno rast izvoza je potrebno uvajati dodatne izvozne stimulacije, zanje 
pa uvesti instrumente zavarovanja plačil, da bi s tem omogočili normalen obra- 
čun poslovanja temeljnim organizacijam združenega dela — izvoznicam. 

Formulacijo o ustvarjanju in usklajevanju priliva sredstev na žiro računih 
samoupravnih interesnih skupnosti, z višino in dinamiko njihove porabe, je 
potrebno spremeniti tako, da bo jasno opredeljeno razmerje med gospodarstvom 
in samoupravnimi interesnimi skupnostmi, glede izločanja prostih sredstev za 
nematerialno sfero do višine, ki bo tekoče omogočala izvajanje sprejetega 
programa. 

Formulacija, s katero se predvideva ponovna proučitev možnosti usklaje- 
vanja priliva ni sprejemljiva. Splošna in skupna poraba morata rasti počasneje 
kot družbeni proizvod. 

Predsedstvo podpira zahteve po stabilizacijskem obnašanju na vseh ravneh 
in po uvajanju reda in delovne discipline, po boljšem izkoristku delovnega 
časa in zaostritvi odgovornosti na vseh ravneh, za izvajanje resolucije in njenih 
dopolnitev, ki bodo sprejete. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bračič! Tovarišica 
Ivanka Udovič, delegatka iz Cerknice ima besedo. Prosim! 

Ivanka Udovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je glede resolucije SR Slovenije predlagala naslednje 

pripombe: 
V zvezi z izvajanjem ukrepov za varčevanje s tekočimi gorivi se dobršen 

del samoupravnih organizacij preusmerja na uporabo trdih goriv, med katerimi 
zavzemajo vidno mesto gozdni sortimenti in lesni odpadki. Ta goriva pa so 
bila do nedavnega vir surovin v proizvodnji lesne in papirne industrije. Zato 
taka preusmeritev povzroča motnje v preskrbi in pri polnem izkoriščanju zmog- 
ljivosti v lesni in papirni industriji. Menimo, da je potrebno ponovno proučiti 
programe investicij, ki bazirajo na teh surovinah in jih tudi omejiti, če niso 
pokrite z domačimi surovinami. To je sicer v predlogu sklepa že navedeno. Pred- 
lagamo, da bi bil tudi to eden izmed kriterijev, ki naj bi ga preverjali. 

Pri uresničevanju srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije zaostajamo 
v gozdarski proizvodnji na področju zasebnega sektorja. Menimo, da je vzrok 
v nedodelani zakonodaji in nedoslednem izvajanju že sprejetih predpisov ter 
premajhnem družbenem vplivu na gospodarjenje z gozdovi v zasebni lasti, kar 
povzroča občutno gospodarsko škodo. Velike količine gozdnih sortimentov se 
nekontrolirano predeluje in neevidentirano prodajajo, tako da se lastniki izogne- 
jo družbenim obveznostim. 

Predlagamo, da ustrezni organi opisano problematiko proučijo in predvidijo 
ustrezne ukrepe v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976 do 1980, v letu 1980. Neobhodno pa je nakazano problematiko 
treba urediti v srednjeročnem planu razvoja SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985. Za uresničevanje resolucije je čim prej potrebno sprejeti družbenoekonom- 
ske ukrepe, ne pa z njimi odlašati. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Viktor Mravljak, delegat iz 
občine Slovenj Gradec ima besedo. Prosim! 
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Viktor M r a v 1 j a k : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Ugotavljam, da so razpravljalci pred menoj že v celoti govorili o vsebini 
in predlogih, o katerih sem želel razpravljati, zato menim, da ni potrebe, da 
bi tule ponavljal in razpravljal o istih stvareh. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Jernej Rajer, delegat 
iz Nove Gorice. Prosim! 

Jernej Rajer: K predhodnim diskusijam bi poskusil podati le nekaj 
izvlečkov iz naše razprave. 

Opredelitev, ki jo daje resolucija, zahteva izvajanje racionalnih in varčeval- 
nih ukrepov na vseh področjih in na vseh nivojih. Danes imamo pred seboj 
tudi gradiva, ki očitno ne odražajo teh potreb pri proračunskih institucijah, 
čeprav bi morali od tam poleg pobud dobiti tudi vzglede. Iluzorno je pričakovati 
uspeh, če bo teža vseh ukrepov ponovno le na ramenih neposrednih proizva- 
jalcev. 

V osnutku družbenega dogovora o izvajanju politike cen je predvideno, da 
se bodo cene gradbenega materiala oblikovale odvisno od cen goriva. Menimo, 
da bi moralo to določilo veljati tudi za druge izdelke, predvsem za tiste, kjer 
stroški energije predstavljajo znaten delež v strukturi cene. 

V osnutku odloka o ugotavljanju prihodkov od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se bodo v letu 1980 odstopili Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino je predvideno, da je za uresničevanje politike 
izvoza zagotovljeno 28 400 milijonov dinarjev. V letu 1979 so bila ta sredstva 
uporabljena v skladu z določili samoupravnega sporazuma o pospeševanju in 
izboljšanju ekonomskih odnosov s tujino iz leta 1978 in z odlokom Zveznega 
izvršnega sveta o podaljšanju veljavnosti tega samoupravnega sporazuma še za 
leto 1979. Izvozne stimulacije se izvršujejo v organizacijah združenega dela, ki 
z izvozom blaga domače proizvodnje in storitev dosežejo priliv v konvertibilnih 
valutah in to kot del vračila davčnih, carinskih in drugih dajatev. Pravico do 
povračila dela davčnih, carinskih in drugih dajatev pripada izvoznicam po dolo- 
čilih drugega člena tega samoupravnega sporazuma, šele ob doseženem konver- 
tibilnem deviznem prilivu. Zato izvozniki v skladu z določili tega sporazuma in 
tudi z določili 7. člena zakona o celotnem prihodku, ves čas od izvoza — 
datuma izvozne carinske deklaracije — in do doseženega priliva 2 do 6 mese- 
cev — pri izvozu na kredit pa celo do 24 mesecev, za višino pripadajočih izvoznih 
stimulacij ne izkazujejo celotnega prihodka in tudi nimajo likvidnostnega kritja 
prilivov. 

Zato predlagamo, da zaradi povečanja učinkovitosti izvoznih stimulacij in 
povečanega interesa za izvoz v letu 1980, zagotovimo v samoupravnem spora- 
zumu za pospeševanje izvoza v letih 1978—1980 tak sistem izvoznih stimulacij, 
ki bo izvoznikom omogočal obračun izvoznih premij že ob izvozu, datum 
izvozne carinske deklaracije — in s tem vključil v celotni prihodek tudi del 
dohodka iz naslova izvozne premije. Izvozna premija znaša v nekaterih prime- 
rih tudi do 30 ®/o vrednosti izvoza. Na podlagi tega obračuna pa bi Interesna 
skupnost Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino izplačevala oziroma izdajala 
plačilne instrumente za pripadajoče izvozne stimulacije. 

Prav tako bi bilo potrebno, zaradi pospeševanja izvoza v skupnih osnovah 
kreditne politike za leto 1980, zagotoviti sredstva iz primarne emisije za 
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reeskontiranje kreditov, odobrenih za kreditiranje izvoznih premij. V primeru, 
da ti reediskonti ne bi bili zagotovljeni s sredstvi primarne emisije, pa bi 
bilo potrebno s politiko poslovnih bank zagotoviti potrebni obseg sredstev in 
tem kreditom zagotoviti enako prioriteto kot jo imajo izvozni krediti. 

Ob energetski problematiki, je delegacija sklenila postaviti pristojnemu 
komiteju pri Izvršnem svetu SR Slovenije vprašanje, kako se razdeli prihodek 
in dohodek od prodaje naftnih derivatov, plinskega olja in bencina in kolikšen 
del družbenega proizvoda namenimo v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji za 
raziskave novih možnih virov energije. Želimo, da bi odgovore na vprašanja 
dobili na naslednji seji zbora ali pa pismeno. 

Kljub sprejetim obveznostim in zastavljenemu delu na objektih prometne 
infrastrukture je pri podrobnem naštevanju izpadlo nekaj takih objektov, ki se 
na območju naše občine že gradijo, kot obmejni prehod Vrtojba, ostajajo pa 
zapisani objekti kot je cesta Kambreško—Ravne, katere del, ki poteka po novi 
trasi, je že zgrajen, in ga je financirala Republika Italija, ostali del pa je za 
gostoto prometa povsem zadosten. Ob cesti Solkan—Brda je treba pripisati kri- 
žišče v Solkanu, posebno pa zapisati ureditev križišča v Rožni dolini pri Novi 
Gorici in novo cesto Vrtojba—Selo, ki je ključni objekt za razrešitev promet- 
nega problema v Rožni dolini pred mejnim prehodom. Predlagatelj besedila 
bi moral tudi dosledneje navajati podatke o vseh objektih in ne le o nekaterih. 

Ob problemu prometne infrastrukture bi morali končno spregovoriti o tem, 
ali naj bi bila v dolgoročnih planih predvidena izgradnja vodne prometne 
poti, Jadran—Soča—Sava, zato, ker je to predvideno v osimskih sporazumih in 
ker je za tak objekt treba rezervirati velike zemljiške površine, ki bi jih sicer 
lahko uporabili v druge namene. 

V zvezi s prometno izolacijo severnoprimorske regije, ki ob nenehnem slab- 
šanju stanja cest postaja vse bolj stvarnost, predlagamo, da se predvidi že 
v nalogah za leto 1980 začetek del za usposobitev proge Jesenice—Nova Gorica— 
Sežana za osni pritisk 20 ton, sicer bo tudi ta prometna zveza ostala ob strani, 
čeprav bi lahko bila ena večjih prometnih žil, po kateri bi potekal promet iz 
luke Koper do Jesenic in severnih dežel. 

V navedenih dokumentih pogrešamo naloge za prihodnje leto glede malo- 
obmejnega prometa in obmejnega gospodarskega sodelovanja. Menimo, da so to 
pomembne dejavnosti, ki bi dajale specifične možnosti obmejnim področjem, 
če bi bile primerno stimulirane in urejene. 

Na koncu želimo opozoriti zbor, da je naša delegacija na zasedanju zborov 
v mesecu juniju, ko smo razpravljali o analizi možnosti razvoja v SR Sloveniji 
za obdobje 198J.—1985, s smernicami za pripravo družbenega plana, postavila 
zahtevo, da Izvršni svet pripravi analizo o milijardnih dinarskih sredstvih, ki 
odtekajo preko meje, o pomenu tega odliva in o možnih ukrepih za odpravo 
takega stanja. 

Prav tako je bilo predlagano, da se prouči problematika in možni ukrepi 
za pospešitev razvoja obmejnih in hribovitih območij. 

Do danes nismo zasledili, da bi o tem kdorkoli razpravljal v smislu naših 
predlogov, niti ni bilo dano nobeno pojasnilo v zvezi s postavljenimi vprašanji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Martin 
Lebar, delegat iz Lendave. 



28. seja 467 

Martin Lebar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bi ponavljal tistih stvari, ki so jih že posredovali predhodniki. Zato 

bom prebral le nekatera mnenja, ki jih je k resoluciji sprejela naša delegacija 
iz Lendave. 

Določbe republiške resolucije glede izvajanja nalog, ki so opredeljene v 
dogovoru o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja, so posplošene in ne 
zavezujejo nikogar, hkrati pa ne opredeljujejo novih kvalitetnih spodbud. Po- 
drobnejše aktivnosti so bile predvidene že v resoluciji za letošnje leto, vendar 
bistvenega napredka ni, zaradi splošnih gospodarskih razmer in neučinkovitosti 
ukrepov, ki so bili predvideni za pospeševanje skladnejšega razvoja. Menimo, 
da bi v resoluciji morali opredeliti, da hitrejšega gospodarskega razvoja ni moč 
doseči brez skladnejšega regionalnega razvoja. Zato predlagamo, da se v resolu- 
ciji ali pa v posebnem spremljajočem dokumentu, konkretneje opredelijo ukrepi, 
aktivnosti in nosilci v zvezi z pospeševanjem skladnejšega regionalnega razvoja. 

Nadalje menimo, da je rok za zaključek vseh strokovnih in organizacijskih 
priprav za prehod na usmerjeno izobraževanje neustrezno opredeljen, saj ne 
zagotavlja, da bi že v šolskem letu 1980/81 začeli z usmerjenim izobraževanjem 
pod normalnimi pogoji. Zato bi bilo potrebno aktivnosti na tem področju pospe- 
šiti, da bi že v začetku leta 1980 končali organizacijske in strokovne priprave za 
prehod na usmerjeno izobraževanje. Pri tem je treba tudi poudariti, da bi že 
ob koncu šolskega leta 1979/80 morali biti v prodaji vsi učbeniki za usmerjeno 
izobraževanje. V koliko pa ni možno priprave končati pravočasno, bi bilo umest- 
no, da se uvedba usmerjenega izobraževanja preloži še za eno leto. 

Ob obravnavi gradivo: »Osnovni problemi izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letih 1979 in 1980«, je delegacija poudarila, da bi morale posebne 
izobraževalne skupnosti, ki načrtujejo mrežo šol za potrebe usmerjenega izo- 
braževanja, pospešiti aktivnosti na tem področju. V zvezi z izvajanjem sistema 
solidarnosti, ki je nedvomno pripomogel k skladnejšemu regionalnemu razvoju 
manj razvitih območij v SR Sloveniji, pa ugotavljamo, da so v Pomtirju, zaradi 
neugodne strukture zavarovancev — visokega odstotka kmečkega prebivalstva 
in zaradi kadrovskih problemov, še vedno prisotne težave v zdravstvu. Zato 
menimo, da je sistem solidarnosti na tem področju potrebno še nadalje dogra- 
jevati oziroma dopolnjevati, kar naj prispeva k odpravljanju težav na področju 
zdravstva tega območja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Janez Pezdič, 
delegat iz občine Radovljica. 

Janez Pezdič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Radovljica ima k 2. in 3. točki dnevnega reda naslednje 

pripombe, mnenja in predloge: 
V točki 5.6. ni sprejemljivo besedilo zadnjega odstavka. Menimo namreč, 

da s tem razglašamo za normalno poslovanje, če sklad Interesne skupnosti 
Jugoslavije za pospeševanje izvoza, z zamudo izplačuje sredstva za izvozne sti- 
mulacije. Zato je treba zadnji stavek: »ter zagotovljeno tekoče izplačevanje 
izvoznih stimulacij,« nadomestiti z naslednjim besedilom: »Poleg tega pa bc 
Izvršni svet, če bo prišlo do zamud pri izplačilu izvoznih stimulacij, predlagal 
ugotavljanje stopnje odgovornosti.« 

V zvezi s točko 5.9. menimo, da bo predlagana organizacija za vodenje 
deviznih prilivov in odlivov in spremljanje plačilnih in kreditnih poslov, ter 
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izvoza in uvoza, povzročila večje stroške in operativne težave v tozd oziroma 
njihovih skupnih službah ter podaljševanje rokov. To bo negativno vplivalo tudi 
na rezultate gospodarjenja, čeprav je predvidena poenostavitev obrazcev v zu- 
nanjetrgovinskem poslovanju. Poenostavljanje obrazcev je potrebno, ne glede 
na spremembo organizacije. 

V točki 6.4. ni opredeljeno, kakšne posledice bo imelo oblikovanje in usta- 
navljanje posebnih izobraževalnih skupnosti na družbeno režijo. Potrebno je 
jasno določiti, da oblikovanje in uveljavljanje posebnih izobraževalnih skup- 
nosti ne bo povzročilo povečanja števila zaposlenih v negospodarstvu. 

V 7. točki ni sprejemljivo stališče, da bodo boljši položaj pri odobravanju 
kreditov imeli investitorji z večjim deležem lastnih sredstev, saj je investicija 
vedno usmerjena v bodočnost in ne v preteklost, v kateri so bila lastna sredstva 
ustvarjena. V tem poglavju je treba opredeliti investicijske programe kot enega 
izmed odločilnih kriterijev pri odobravanju kreditov. Pri tem je zlasti po- 
membno, da je v investicijskih programih opredeljena investicijska naložba 
z vidika pričakovanih rezultatov in sicer za njeno celotno življenjsko dobo. 

V zvezi z opredelitvijo na 6 strani menimo, da bo trimesečno usklajevanje 
prispevnih oziroma davčnih stopenj za skupno oziroma splošno porabo, povzro- 
čilo večje stroške in tudi zmedo pri obračunavanju davkov in prispevkov. Zato 
predlagamo, da naj bi bilo usklajevanje ob polletju in na koncu leta in ne 
štirikrat letno. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Jože Mermal, 
delegat iz občine Mozirje. 

Jože Mermal: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 

Slovenije iz Skupščine občine Mozirje je ob obravnavi osnutka resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1980 menila, da je kmetijska politika opredeljena preveč splošno oziroma pre- 
malo konkretno, kar je nesprejemljivo. Zaradi tega je sklenila posredovati 
naslednje pripombe in dopolnitve: 

Kmetijska politika bi morala dobiti v resoluciji za leto 1980 ustreznejše 
mesto, kot ga ima v predloženem osnutku, saj ji je namenjen samo en stavek, 
pa še ta v poglavju, ki se nanaša na varčevanje z energetskimi viri, na 5. strani 
v točki 6.1. 

Prav tako je treba splošno formulacijo, da bodo nosilci kmetijske politike 
pospeševali intenzifikacijo in povečevanje tržne, poljedelske in živinorejske pro- 
izvodnje, dopolniti ter konkretno opredeliti naloge posameznih odgovornih nosil- 
cev ukrepov na področju razreševanja perečih vprašanj v kmetijstvu. Med naj- 
pomembnejše naloge bodoče kmetijske politike bi bilo treba opredeliti spošto- 
vanje dogovorjenih rokov za določitev zajamčenih cen kmetijskih proizvodov, 
v skladu s sprejetim družbenim dogovorom o razvoju agroživilskega kompleksa, 
da bodo kmetijski proizvajalci vsaj ob koncu tekočega leta vedeli za okvirne 
ekonomske pogoje pridelovanja hrane v naslednjem letu. S tem je tesno pove- 
zana tudi učinkovitost kmetijske pospeševalne službe in realno planiranje kme- 
tijske proizvodnje. 

Opredeliti je treba diferencirano obravnavanje in materialno vzpodbujanje 
razvoja hribovitega in ravninskega kmetijstva, sicer se bodo strateško pomemb- 
na, višinska in obmejna območja pospešeno praznila, posledice razslojevanja in 
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upadanja gospodarske aktivnosti hribovitega podeželja, pa bodo nepopravljive. 
S tem v zvezi je treba opredeliti uvedbo razvojnih premij in ugodnejših pogojev 
kreditiranja proizvodnih investicij, stanovanjske graditve in osnovne komu- 
nalne infrastrukture za hribovita in obmejna območja, kjer z združevanjem dela, 
sredstev in zemlje ni mogoče dosegati enakih proizvodnih in ekonomskih učin- 
kov, objektivni pogoji gospodarjenja pa so neprimerno težavnejši. 

Določiti je treba oprostitev davka na gorivo za kmetijske stroje ter zago- 
toviti večjo stabilnost v cenovnih razmerjih med reprodukcijskim materialom 
v kmetijstvu in končnimi proizvodi in enotne kriterije združevanja in solidar- 
nega prelivanja sredstev za pospeševanje kmetijstva in financiranje dejavnosti 
kmetijskih zemljiških skupnosti. Sedanji sistem sporazumevanja v občinskih 
okvirih ni ustrezen za gospodarsko manj razvite občine, to je za pretežno kme- 
tijske občine, ki imajo velike potrebe po sredstvih za pospeševalne namene in 
majhne možnosti za njihovo združevanje. 

Ne moremo se strinjati s predvideno usmeritvijo v 9. točki, četrti odstavek, 
da bi pritisk na zviševanje življenjskih stroškov blažili s povečanjem kompen- 
zacij v potrošnji hrane, predvsem zaradi splošnega pomanjkanja osnovnih živil 
živalskega porekla. Zato menimo, da bi sredstva, namenjena za kompenzacije 
v potrošnji, bilo bolj smotrno usmeriti v vzpodbujanje primarne živinorejske 
proizvodnje — višje premije, regresi, in podobno. 

S takšno politiko in pa z okrepljeno funkcijo materialnih rezerv in poslov- 
nih skupnosti, bi bilo moč uspešneje obvladovati nihanja v prehrambeni bilanci 
in se izogniti marsikakšnemu intervencijskemu uvozu hrane. To pa bi pomenilo 
tudi znaten prispevek kmetijstva k izboljšanju zunanjetrgovinske plačilne 
bilance. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Mojmir 
Pustoslemšek, delegat iz občine Krško. 

Mojmir Pustoslemšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati. Govoril bom v imenu savske regije — Skupščine občin Brežice, 
Krško in Sevnica. Na podlagi zaključkov regijskega posveta, razprav v občinskih 
skupščinah in skupinah delegatov, dajemo podporo osnovni usmeritvi resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v 
letu 1980, tako glede opredelitve globalnih nalog iz družbenega plana, kakor 
tudi glede izvajanja gospodarske stabilizacije. 

Ob tem pa želimo še posebej opozoriti na nekatere nedorečenosti v osnutku 
resolucije. 

1. Predvsem menimo, da v osnutku resolucije niso dovolj upoštevane dejan- 
ske možnosti za usmeritev izvajanja družbenega plana v naslednjem letu. Spričo 
znanih gospodarskih težav in problemov v zvezi z obvladovanjem visoke stop- 
nje inflacije, naj resolucija ne bo samo dokument programske usmeritve, tem- 
več predvsem mobilizacijski in akcijski dokument. Za konkretno izvajanje reso- 
lucije in gospodarske stabilizacije je potrebno v spremljajočih dokumentih 
natančno določiti naloge in zadolžitve posameznih nosilcev. Še posebej je treba 
poudariti pomen ravnanja in odgovornost vseh subjektov, da bodo v vseh toko- 
vih družbene reprodukcije zagotavljali izvajanje potrebnih ukrepov gospodarske 
stabilizacije. 

Poseben poudarek in podporo je treba nameniti hitrejšemu uveljavljanju 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in novim sistemskim rešitvam za 
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usmerjanje nadaljnjega razvoja, da bi tako v največji meri odpravljali potrebo 
po administrativnih posegih. 

Glede na načelno izhodišče je treba v resoluciji zelo določeno opredeliti 
strateške naloge družbenega plana v naslednjem letu in na njihovi izvedbi tudi 
dosledno vztrajati. To seveda pomeni, da se bomo morali odpovedati nekaterim 
željam in potrebam. Moramo se zavedati, da je prihodnje leto tudi zadnje leto 
sedanjega srednjeročnega planskega obdobja in da bo njegovo uresničevanje 
osnovno in materialno izhodišče za naslednje srednjeročno obdobje. Tudi zaradi 
teh razlogov mora biti resolucija vsebinsko grajena tako, da bo omogočala in 
zagotavljala obvladovanje gospodarske stabilizacije. 

2. Besedilo točke 5.5. osnutka resolucije je treba konkretizirati tako, da bo 
bolj določno opredeljena selektivna politika za stimulacijo izvozno usmerjenih 
delovnih organizacij. Pri opredeljevanju večje orientacije na zunanji trg je 
treba določno opredeliti položaj delovnih organizacij, izvoznic na zunanjem 
tržišču, ker niso v enakopravnem položaju s tistimi organizacijami, ki pridobi- 
vajo veliko ugodnejši prihodek na domačem tržišču brez rizika izvoza. Za izva- 
janje te planske usmeritve je potrebno zagotoviti enostavnejše in bolj ekspedi- 
tivno delovanje administrativnega mehanizma, ki v sedanji obliki negativno in 
zaviralno vpliva na poslovanje delovnih organizacij v zunanjetrgovinski 
menjavi. 

Neselektivna carinska politika ogroža rentabilnost posameznih organizacij 
združenega dela in so zato potrebne korenite spremembe. Nesporno je, da bi 
morale v letu 1980 imeti prioriteto predvsem investicije, ki zagotavljajo večji 
izvoz in manjši uvoz. Pri tem pa je treba upoštevati, da to ne more v celoti 
veljati za vse investicije znotraj prioritetnih dejavnosti, ker so v tem sklopu 
tudi dejavnosti, proizvodnja surovin, ki nadomeščajo uvoz. 

3. V letu 1980 je treba določneje opredeliti razporejanje virov energije, 
predvsem premoga. Pri tem je treba problematiko obravnavati celovito in 
v energetski bilanci za leto 1980 zagotoviti premog za industrijo in termoelek- 
trarne. Pri zagotavljanju preskrbe s premogom iz drugih republik je treba zago- 
toviti potrebno kontinuiteto in dinamiko oskrbe, povečane stroške pa porazde- 
liti med tiste porabnike premoga v SR Sloveniji, ki so ali pa bodo povzročili 
primanjkljaj premoga. Vsekakor pa je treba sprejeti vse potrebne ukrepe za 
povečanje izkopa premoga v Rudniku Velenje in nadaljevati z raziskovanji 
v vseh drugih rudnikih. 

4. Kmetijstvo je, kot izredno pomembno področje, v resoluciji preskromno 
in nesistematično obdelano. Tako je treba v točki 6.1. črtati zadnji odstavek, 
ker ne sodi v vsebino te točke. Nasploh je treba kmetijsko politiko za naslednje 
leto obravnavati celovito in konkretno opredeliti naloge na tem področju. Le-te 
se morajo nanašati zlasti na večjo proizvodnjo mesa in mleka, saj imamo 
ustrezne pogoje, preskrba s temi kmetijskimi izdelki pa je tudi najbolj proble- 
matična. Zato mora imeti ta proizvodnja prednost pred žiti in sladkorno peso. 
Predvsem se moramo zavedati, da je te probleme moč odpraviti le z večjo kme- 
tijsko proizvodnjo, kar je naloga kmetijskih delovnih organizacij, ne pa sanio 
z dohodkovnim povezovanjem in s predvidevanji intervencijskega uvoza. V 
zvezi s tem je treba dopolniti zakonske predpise tako, da bodo samoupravne 
interesne skupnosti za pospeševanje kmetijstva združevale sredstya za pospe- 
ševanje kmetijske dejavnosti iz dohodka po osnovi bruto osebnih dohodkov. 

5. Obvladovanje inflacije mora biti naša strateška-naloga v prihodnjem 
letu. Zato je treba določiti zelo natančne ukrepe in'ravnanje na vseh ravneh, 
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ter pri vseh oblikah porabe upoštevati varčevanje in stabilizacijo. Na tem 
področju so potrebni zlasti ustrezni spremljajoči ukrepi, posebej pa je treba 
poudariti odgovornost vseh samoupravnih subjektov in organov. V skupni po- 
rabi je treba zagotoviti dejansko svobodno menjavo dela in nov sistem financi- 
ranja SIS, da ne bo prihajalo do vsakoletnih presežkov. Resolucija mora omo- 
gočiti nekoliko hitrejšo rast osebnih dohodkov delavcev, ki s svojo ustvarjal- 
nostjo in z delom največ prispevajo k rasti produktivnosti. Nasploh mora reso- 
lucija zagotoviti rast osebnih dohodkov na vseh področjih le od odvisnosti do 
rezultatov dela, produktivnosti in varčevanja ter skladno rast osebnih dohodkov 
v družbenih dejavnostih z rastjo sredstev osebnih dohodkov v materialni pro- 
izvodnji. Tudi rast splošne porabe na vseh ravneh mora biti počasnejša od 
rasti družbenega proizvoda. Vse to poudarjamo še posebej zato, ker predvide- 
vanja v splošni in skupni porabi ne upoštevajo v zadostni meri teh resolucij- 
skih opredelitev, vse prepočasi pa se tudi uresničuje načelo delitve po delu in 
rezultatih dela, kar povzroča verižne posledice in resne težave pri obvladovanju 
inflacije. 

6. Turizem in drobno gospodarstvo sta v resoluciji preskromno zastopana. 
Najbrž ni treba posebej podčrtati ekonomskega pomena turizma, zlasti glede 
deviznega prihodka. Storitvena dejavnost pa zaradi neustrezne politike in pre- 
majhnega vključevanja v združeno delo že počasi odmira. Zato je treba spre- 
jeti ustrezne ukrepe in določiti posamezne nosilce. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Marko Kobe, delegat iz 
občine Črnomelj. 

Marko Kobe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz Skupščine občine Črnomelj je na seji dne 23. 11. 1979 obravnavala 
osnutek resolucije in jo podprla. V podrobni razpravi pa je sprejela naslednji 
dve pripombi: 

V zvezi s predvideno stopnjo rasti zaposlovanja v letu 1980 — druga alinea 
tretje točke — predlagamo, da se v resoluciji ločeno opredeli stopnja zaposlo- 
vanja za manj razvita območja, in sicer višja. Predlagamo 3,510/« stopnjo rasti in 
to predvsem na gospodarskem področju, kjer je tudi večja akumulativnost. 

Predlog utemeljujemo s tem, da je za tista območja, ki imgtjo nižjo štartno 
osnovo, treba zagotoviti hitrejšo rast, če hočejo ta območja dohiteti ali pa vsaj 
zmanjšati razliko s tistimi območji, ki imajo višjo štartno osnovo. Menimo, da je 
takšna stopnja zaposlovanja potrebna, da bi lahko uresničevali politiko sklad- 
nejšega regionalnega razvoja SR Slovenije. Takšna hitrejša rast zaposlovanja 
pa bi morala biti zagotovljena predvsem z novimi investicijami na manj razvitih 
območjih, konkretno so mišljene krajevne skupnosti. V občini Črnomelj je takš- 
na stopnja rasti zaposlovanja potrebna in smo jo zato v naši resoluciji opredelili. 

V zvezi z varčevalnimi ukrepi pri porabi energije predlagamo, da se prvi 
odstavek točke 6.1., dopolni v tem smislu, da bodo ugodnejši pogoji, pri naje- 
manju kreditov veljali tudi za nove investicije v proizvodnjo naprav, ki zmanj- 
šujejo porabo energije. 

Mnenja smo, da je treba varčevanje z energijo in stimulativne ukrepe na 
tem področju opredeliti kompleksno ter spodbujati tako raziskovalno dejavnost, 
kot tudi proizvodnjo naprav in tehnoloških postopkov, ki zmanjšujejo porabo 
energije. Kot primer navajamo proizvodnjo kondenzatorjev za kompenzacijo 
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jalove električne energije, ki jo razvija Iskra — proizvodnja kondenzatorjev 
Semič. Z vgraditvijo teh, tako imenovanih cosinus-fi kondenzatorjev je po oceni 
strokovnjakov, tehnično možno prihraniti okoli 10 °/o energije. Kljub temu, da 
ima del gospodarstva v SR Sloveniji že vgrajene tovrstne kondenzatorje, ocenju- 
jemo, da je še vedno možno prihraniti okoli 5 % vse porabljene energije, kar 
letno znese v Sloveniji okoli 400 gigavatnih ur. Menim, da je podatek dovolj 
zgovoren. Iskra — proizvodnja kondenzatorjev Semič, proizvede letno toliko 
kondenzatorjev, da pokriva celotno jugoslovansko tržišče, le v SR Srbiji so po- 
trebe delno pokrite z lastno proizvodnjo. 

Potrebe po teh kondenzatorjih naraščajo in obstoječe kapacitete še zdaleč 
ne zadoščajo več. Dobavni roki so tudi dokaj dolgi, tri do štiri mesece, in se še 
celo podaljšujejo. Dodatno povpraševanje pa je pričakovati v primeru, če se 
bo z zakonom predpisala obvezna instalacija cosinus-fi kondenzatorjev pri indu- 
strijskih porabnikih. Na povpraševanje vpliva tudi rast cene električne energije 
in družbena zavest, da je varčevanje z vsemi oblikami energije nujnost seda- 
njega časa. Takšno stanje zahteva razširitev proizvodnje cosinus-fi kondenzator- 
jev za okoli 100 a/o. Menimo, da je v tej proizvodnji in v proizvodnji podobnih 
naprav za varčevanje z energijo, dovolj prisoten širši družbeni interes, ki je 
lahko osnova za kreditne olajšave. 

Glede uvoza in izvoza je naša delegacija menila, da je to vprašanje treba 
reševati celovito z več vidikov. Potrebno je narediti pregled iz katerega bo 
razvidno, katere stvari je nujno potrebno uvažati in katere ni. Prav tako pa je 
treba opredeliti izvozne možnosti, in sicer kaj lahko in kaj ne moremo izvažati. 
Pri tem je povsem jasno, da je pri uvozu treba ščititi domačo industrijo, vendar 
ne do skrajnosti, saj v tem primeru domače gospodarstvo ne bi bilo stimulirano 
za dvig kvalitete lastne proizvodnje, za zniževanje stroškov proizvodnje in za 
povečanje proizvodnje. Pri tem pregledu je treba tudi opredeliti, kateri artikli, 
ki se vgrajujejo v končne proizvode za izvoz, so ustrezni in kateri niso. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Slavko Ribaš, delegat iz 
občine Kamnik. 

Slavko Ribaš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na dogovor, ne bom razpravljal o vprašanjih, ki se nanašajo na izvozne 
in uvozne stimulacije, ker so o tem že govorili predhodniki. 

Poudaril bi le to, da je potrebno v spremljajoče dokumente resolucije, 
v poglavju o surovinski dejavnosti, vnesti naslednje besedilo: »Proizvajalci 
papirja in porabniki kaolina bodo skupaj z nekaterimi drugimi organizacijami 
združili sredstva za izvedbo potrebnih raziskav za obnovo tehnologije v rudniku 
kaolina Crna, s ciljem pridobivanja večje količine domače surovine in zmanj- 
šanja odvisnosti od uvoza.« 

Predlog utemeljujemo s tem, da je tak sporazum o združevanju sredstev, 
v višini 17 milijonov, že pripravljen in se bo izvajal v letu 1980. S tem bomo 
zagotovili osnovo za začetek izvajanja nalog na tem področju v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Stojan Droč, delegat iz 
občine Izola 
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Stojan Droč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Abram Apollinio je že razpravljal o ribištvu, ki je edina dejavnost v 
slovenskem Primorju, konkretno v Izoli. Govoril bom v imenu skupine delega- 
tov iz Skupščine občine Izola. 

Dejavnost slovenskega ribištva se odvija v sklopu HP Droga Portorož. 
Delež slovenskega morskega ribištva je v Jugoslaviji okoli 20 °/o. Stagnacija 
oziroma nazadovanje ribištva traja že vrsto let, tako da danes predstavlja izred- 
no akuten problem obalnega gospodarstva. Zato je ribištvu dana absolutna 
prioriteta, tako v delovni organizaciji, kot tudi v občini in obalni regiji. 

Pri tem pa ugotavljamo, da v Sloveniji še vedno niso uresničene sprejete 
usmeritve, čeprav te izhajajo iz prioritetnih nalog agroživilskega kompleksa in 
bi morale biti realizirane že v sedanjem srednjeročnem obdobju. Na začetku 
tega srednjeročnega obdobja je bilo ugotovljeno, da je to dejavnost potrebno 
temeljito sanirati, še posebno zaradi njenega pomena pri uravnavanju sloven- 
ske prehrambene bilance. Ta ugotovitev je dobila široko družbeno podporo. 

V Jadranu je rib dovolj in je zato ulov možno še znatno povečati, brez 
kakršnihkoli negativnih posledic. Tako je celotni jugoslovanski ulov ribe okoli 
35 000 ton, od starosti pa pogine letno v Jadranu okrog 80 000 ton rib. S pove- 
čanjem porabe rib bi se zmanjšal tudi pritisk na druge vrste prehrane, ki se 
večkrat zagotavlja iz oddaljenih krajev ali pa celo iz uvoza. Prav tako so ribji 
proizvodi glede na povpraševanje v svetu pomembni tudi z vidika izvoza. 

Danes lahko ugotavljamo, da so objekti in sredstva za ribolov ne samo 
zastareli, ampak tudi niso več varni za delavce, ki z njimi delajo in upravljajo. 
Tako je ribolov omejen samo na obalni pas in še to le v izredno dobrih vre- 
menskih razmerah, kar pomeni, da ne more zadovoljiti potreb trga in velikega 
povpraševanja. Tudi tehnologija predelave rib je zastarela in le z velikimi na- 
pori delavcev, ki delajo v neprimernih delovnih pogojih, se proizvodnja še 
odvija na meji rentabilnosti, osebni in družbeni standard teh delavcev pa je 
med najnižjimi v republiki. 

Zato delegacija poudarja, da je nujno potrebno sanirati morsko ribištvo in 
mu s tem omogočiti nadaljnji razvoj. Nizka akumulativnost te dejavnosti ji one- 
mogoča večje investicije, zato je to sanacijo potrebno uresničiti z ustreznejšo 
kreditno politiko in z ustreznim združevanjem sredstev združene banke, trgo- 
vino, SIS za »preskrbo, dobaviteljev opreme, ipd. 

Prav tako menimo, da je potrebno naloge na področju ribištva v republiški 
resoluciji kompletneje opredeliti. Pri tem ponovno poudarjam, da ta sanacija 
ni možna brez širše družbene pomoči in raznih oblik združevanja sredstev. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Pismenih prijav ni več. Zeli 
še kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo 
in prekinjam 2. in 3. točko dnevnega reda, da se bo sestala skupina delegatov in 
zboru predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1980. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in 
pokrajin je tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc 
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Škufca, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želita 
morda predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 

Osnutek odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča in pripombe Izvršne- 
ga sveta. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročiti. Želita poročevalca odbora in 
komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1980. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih navajata Odbor za finance 
v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da po opravljenem usklajevalnem po- 
stopku, v imenu Skupščine SR Slovenije, da soglasje k predlogu odloka o ciljih 
in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1980. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je 
tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Andrej Sotelšek, 
pomočnik predsednika Republiškega komiteja za ekoinomske odnose s tujino. 
Želita predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 

Poleg osnutka odloka ste prejeli še poročilo o izvršitvi skupne devizne 
politike v letu 1979 in mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora in 
komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janez Pezdič, delegat iz občine 
Radovljica. 

Janez Pezdič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija meni, da bo predvideni rok 31. januar 1980 povzročil težave v 

proizvodnji. Zato predlagamo rok 30. 5. 1980. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije soglaša, da se skupna devizna poli- 
tika Jugoslavije za leto 1980 uredi z odlokom. 

2, K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih navajajo Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija v svojih poročilih ter Izvršni svet v svojem 
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mnenju. Dane pripombe naj služijo delegaciji kot osnova za oblikovanje pred- 
loga odloka. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije, naj o poteku usklajevanja poroča zboru na seji dne 
19. decembra tega leta, nakar bo zbor odločil o soglasju k predlogu odloka o 
skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1980. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, prehajamo 
na glasovanje. 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. 
Zbor bo ponovno razpravljal o tem 19. decembra 1979. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predhodno obrav- 
navo predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini poslal v predhodno obravnavo njen Izvršni 
svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Tomaža Banovca, 
namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, Marka 
Selana, pomočnika direktorja tega zavoda in tovarišico Alenko Markič, samo- 
stojno svetovalko v tem zavodu. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Delovna za- 
snova predloga zakona je bila objavljena v prilogi XI. Poročevalca. Obrav- 
navali so jo Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za fi- 
nance, ki sta predložila zboru skupno poročilo ter Odbor za urbanizem, sta- 
novanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so prav 
tako predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in komisij poro- 
čila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Danes ste na klop prejeli predlog sklepa, ki ga je pripravila medzborovska 
skupina delegatov, ki so jo imenovali pristojni odbori vseh treh zborov, na 
podlagi obravnave v delovnih telesih. Skupina delegatov je navzoča na seji 
zbora in bo spremljala razpravo, ter po potrebi predlagala spremembe in 
dopolnitve sklepa. 

Prosim poročevalca omenjene skupine delegatov, da poda in obrazloži 
predlog sklepa. Besedo ima tovariš Franc Taler. 

Franc Taler: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delovno zasnovo predloga zakona smo v pristojnih delovnih telesih pod- 

prli, saj je predlagatelj upošteval večino stališč in pripomb, oblikovanih v 
širši obravnavi osnutka zakona. Ugotovili smo tudi, da je delovna zasnova v 
primerjavi z osnutkom jasnejša, preglednejša in da so odpravljena nepotrebna 
ponavljanja. Kljub temu pa smo v delovnih telesih opozorili na nekatera, še 
premalo razčiščena vprašanja ali pa še odprte dileme, kot je razvidno iz poro- 
čila delovnih teles. Na podlagi obravnav v delovnih telesih je bil pripravljen 
tudi predlog sklepa, ki naj bo osnovna usmeritev za pripravo končnega besedila 
predloga zakona. Predlog tega sklepa ste prejeli danes na klop. 

S tem v zvezi želim posebej poudariti, da smo einotno ocenili, da je v zad- 
nji fazi dvakratna obravnava nujno potrebna, kar potrjuje med drugim tudi 
število pripomb in predlogov iz dosedanje obravnave. V obravnavi delovne 
zasnove, naj bi se zbrala m opredelila čim konkretnejša stališča in predlogi in 
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to ne le v formalno amandmajski obliki, temveč v obliki jasnih opredelitev 
do posameznih, še odprtih vprašanj, ki so, bodisi povsem strokovne narave in 
terjajo nadaljnjo proučitev, ali pa so z vidika bodočega sistema družbenega 
planiranja tako pomembna, da je nemogoče, brez ponovnih poglobljenih raz- 
prav, o njih dokončno odločati že na današnji seji. Na to opozarjam tudi za- 
radi sorazmerno kratkih rokov, saj je bila delovna zasnova objavljena šele 
pred 14 dnevi, kar seveda še ni omogočilo, da bi se v obravnavo vključili vsi 
dejavniki, predvsem pa delavci v združenem delu. To seveda narekuje, da se 
z današnjo razpravo v zborih, obravnava o delovni zasnovi ne zaključi in da 
se je zato potrebno skupaj s predlagateljem organizirati tako, da bodo vpra- 
šanja in predlogi k delovni zasnovi razčiščena, najkasneje do sredine de- 
cembra. Predlagatelj pa bi, po tej predhodni obravnavi, lahko za zadnje za- 
sedanje zborov, konec decembra, predložil dovolj usklađenih rešitev, ki bi 
omogočile lažje in uspešno delo delegatov pri končnem odločanju o predlogu 
zakona. Tudi s tega vidika je dvakratna obravnava povsem utemeljena. 

Dovolite mi, da v zvezi s predlogom sklepa, ki naj bi ga danes po oprav- 
ljeni razpravi sprejeli vsi trije zbori, opozorim na nekatera poglavitna vpra- 
šanja, ki so bila v zboru prisotna že ob obravnavi osnutka. Šlo je predvsem 
za zahteve, da se planski akti in postopki v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela jasno opredelijo, predvsem z vidika smernic in elementov oziroma 
temeljev plaina. Prav tako je bilo posebej poudarjeno, da je potrebno prostor- 
ski vidik planiranja obravnavati kot neločljivo sestavino družbenega plani- 
ranja na vseh ravneh in tudi v vseh razdobjih. 

Opozorjeno je tudi bilo na nekatera vprašanja planiranja v delovnih skup- 
nostih in krajevnih skupnostih ter na poseben pomen strokovnih podlag za 
planiranje in enotne metodologije, vključno z odgovornostjo na tem področju. 
Izrecno pa je bilo opredeljeno stališče v zvezi s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov, ki pomenijo, že od določanja elementov za njihovo sklepa- 
nje pa do vključitve njihove najpomembnejše oziroma ključnih nalog v do- 
govore v temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti, tudi sporazumno pre- 
vzete dohodkovne obveznosti za uresničitev s plani opredeljenih usmeritev 
in nalog. 

Na podlagi obravnav v delovnih telesih in na podlagi doslej opravljenih 
razprav v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih 
organizacijah, zlasti v sindikatih, je medzborovska skupina pripravila predlog 
sklepa. V tem predlogu gre za naslednje osnovne rešitve: 

1. V predlogu zakona je treba opredeliti, ali so smernice in elementi po- 
seben planski akt, ki se usklajuje pred sprejemanjem temeljev plana temeljnih 
organizacij združenega dela, ali pa so to le del temeljev plana temeljne orga- 
nizacije združenega dela. 

2. Dogovori o temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti vsebujejo ključ- 
ne naloge, ki (izhajajo iz samoupravnih sporazumov o temeljih plana nosilcev 
razvoja ter naloge glede na skupne razvojne usmeritve, opredeljene že v 
smernicah družbenopolitičnih skupnosti. 

3. Prostorski vidik mora biti sestavni del vseh planskih aktov, vseh ude- 
ležencev planiranja in torej niso potrebni posebni plani, temveč le programi 
in projekti, kot izvedbeni planski akti ali kot strokovna podlaga za planiranje. 

4. Glede planiranja v delovnih skupnostih je treba postopek poenostaviti 
in predvsem ločiti planiranje v delovnih skupnostih vseh asociacij združenega 
dela, od planiranja v delovni skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti in 
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organih družbenopolitičnih skupnosti, ko gre le za programiranje. Skupno tem 
skupnostim je dejstvo, da so izvajalci nalog, za katere so bile ustanovljene. 

5. Planiranje v krajevni skupnosti je treba čimbolj poenostaviti, tako z 
vidika referendumskega odločanja, kot z vidika razvejanih oblik delegatskega 
usklajevanja in odločanja, na primer v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti ali v samoupravnih organih. Posebej je tudi poudarjeno, da naj bi 
ta zakon, glede na sporazumevanje o temeljih planov, vseboval tudi temeljna 
načela za financiranje skupnih potreb v krajevnih skupnostih. Financiranje 
naj bo torej urejeno s samoupravnimi sporazumi v temeljih planov subjektov 
planiranja, ki delujejo v krajevnih skupnostih in se za njihovo dejavnost tudi 
združujejo sredstva. 

6. Glede razdobij planiranja je treba opredeliti, da se v dejavnostih, v ka- 
terih so reprodukcijski ciklusa daljši od 5 let, sprejmejo vsi planski akti, kot 
za srednjeročne plane, vendar za ustrezno daljše obdobje. Dolgoročni plani pa 
pomenijo le dolgoročno razvojno orientacijo in torej ni potrebno sklepati spo- 
razuma in dogovora o njihovih temeljih. 

7. Glede planiranja v bankah je potrebno bolj poudariti vlogo delegatskih 
zborov upravljalcev v bankah v zvezi z usklajevanjem elementov članic banke 
za njihove planske akte. 

Posebej je tudi opredeljeno stališče glede odgovornosti za pripravo stro- 
kovnih podlag in upoštevanje enotnih kazalcev gospodarjenja po zakonu o 
združenem delu. V zvezi z enotno metodologijo pa se zahteva večja odgovor- 
nost Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki mora skrbeti tudi za 
skladnost takoimenovanih podmetodologij, ki jo lahko določajo drugi subjekti 
planiranja, kot je to na primer že urejeno v nedavno sprejetih zakonih za ne- 
katera področja družbenih dejavnosti. 

V zaključku predloga sklepa so posebej opredeljena tudi stališča do nalog 
na področju kadrovske politike v sistemu družbenega planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Medzborovska skupina predlaga, da sprej- 
mete predlog sklepa, ki ga je predložila skupina. Skupina bo tudi spremljala 
razpravo na seji zbora in po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve tega 
predloga sklepa. Obenem predlagam, da izvolimo skupino delegatov, ki bi do 
sredine decembra spremljala obravnavo delovne zasnove v samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih ter sproti s predlagateljem razčiščevala odprta vpra- 
šanja v skladu s sklepom, ki ga bomo danes sprejeli. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Glede na predlog skupine dele- 
gatov, ki ste ga pravkar slišali, predlagam zboru, da v smislu 47. člena po- 
slovnika našega zbora, imenuje 3 delegate v medzborovsko skupino delegatov, 
ki bo na podlagi pripomb delovnih teles Skupščine in zbora, sklepa, ki ga 
bomo danes sprejeli, obravnave v družbenopolitičnih organizacijah in druž- 
benem svetu ter pripomb, ki jih bomo še prejeli iz temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter iz občanskih skupščin ter na podlagi današnje raz- 
prave, skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije pripravila predlog 
zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu, ki naj bi ga 
sprejeli na seji našega zbora dne 18. decembra 1979. 

Dovolite mi, da v medzborovsko skupino predlagam tovariša Marjana Si- 
miča, člana Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in delegata iz 
občine Novo mesto, tovariša Franca Strakla, člana Odbora za finance in dele- 
gata iz občine Ljutomer in tovariša Tomaža Vugo, predsednika Odbora za ur- 
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banizem, stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja in delegata 
iz občine Nova Gorica. 

Menili smo, da bi s takšno sestavo skupine najbolje razrešili tista tri vpra- 
šanja, ki so še posebej pomembna za naš zbor, in sicer planiranje v krajevnih 
skupnostih, v občinah in prostorsko planiranje. 

Ima morda kdo kak drug predlog? (Nima.) Ce ne, prosim, da o predlogu 
glasujete. Kdor je za tak predlog, naj prosim glasuje. (58 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v medzborovsko skupino delegatov soglasno iz- 
voljeni Marjan Simič, Franc Strakl in Tomaž Vuga. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Janez Pezdič, delegat iz občine Radovljica. 

Janez Pezdič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz Skupščine občine Radovljica ima k predlogu zakona 

o sistemu'družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije nasled- 
nji dve pripombi, in sicer: 

V 5. členu naj se ponovno prouči, da delovne skupnosti, ki štejejo manj 
kot 15 delavcev, ne bi oblikovale in sprejemale planskih dokumentov. 

Z vidika poenostavitve postopkov predlagamo, da ne bi temelje plana 
opredeljevali kot poseben planski dokument, če pa bi ga, je potrebno poeno- 
staviti sprejemanje tega akta. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. 2eli še kdo besedo? (Ne.) Pismenih 
prijav ni več. Sprašujem tovariša Talerja, ali je potrebno glede na današnjo 
razpravo dopolniti predlog sklepa? 

Franc T a 1 e r : (iz klopi) Ni potrebno! 

Predsednica Silva Jereb: Sprašujem zato, da ne bi po nepotrebnem 
zavlačevali razprave in da bi lahko zaključili to točko dnevnega reda. Ali je 
potrebno, da tovariš Taler prebere sklep, ki ste ga prejeli danes na klop? (Ne.) 
Dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga danes prejeli na klop. Kdor je 
za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) (Je kdo 
proti?) (Nihče.) Se je kdo vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na izhodišča za pri- 
pravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980. 

Izhodišča je Skupščini predložil v obravnavo .njen Izvršni svet. Izvršni 
svet je za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Marian 
Oblak. 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V izhodiščih za oblikovanje politike splošne porabe na ravni republike, 
to pomeni neto republiškega proračuna brez prispevka federaciji, bo v pri- 
hodnjem letu Izvršni svet izhajal iz naslednjih načel: 



28. seja 479 

Da je v srednjeročnem planu in v osnutku resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976—1980 v letu 1980 opre- 
deljeno, da bi se sredstva za skupno in splošno porabo tudi v zadnjem letu 
srednjeročnega obdobja povečala največ do rasti družbenega proizvoda. Za 
tako zasnovan republiški proračun za leto 1980 >ne bo potrebno dodatno obre- 
menjevati gospodarstva oziroma doseženega dohodka v združenem delu, saj se 
za njegovo financiranje ne predvidevajo nobeni novi viri in se ne bodo pove- 
čale obstoječe davčne stopnje. Pri tem pa seveda mora SR Slovenija upošte- 
vati in izvrševati sprejete in naložene obveznosti na osnovi ustave, zakonov in 
drugih aktov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v prejšnjih letih in 
letos, in ki v posameznih postavkah proračunskih odhodkov pomenijo za pri- 
hodnje leto spremenjen obseg. 

Rast obsega proračunskih dohodkov bo v letu 1980 nižja od predvidene 
rasti družbenega proizvoda. Obseg neto republiškega proračuna, to je brez 
obveznosti do prispevka proračuna fedracije, naj bi tako znašal 7 milijard 
194,9 milijonov dinarjev in bi se povečal za 11,5%. Obseg letošnje porabe, 
vključno z povečanim obsegom proračuna s spremembo zakona o proračunu 
za leto 1979, bo za 23,8 % višji glede na leto 1978, s tem, da se bo družbeni 
proizvod letos povečal za 26 %. 

Obveznosti iz naslova prispevka proračunu federacije ob pripravi izho- 
dišč niso znana. Zato jih v ta dokument nismo vključili, ker so še v fazi uskla- 
jevanja. Dosedanja zvezni dokumenti ter postopki in usklajevanja pa težijo 
k temu, da bi bil ta prispevek največ do višine realne ocene priliva dohodkov 
temeljnega davka na promet proizvodov, ki pripada republiki. 

Predložena so tudi izhodišča za dopolnilno financiranje občin, ki same ne 
morejo uresničiti nalog, ki izhajajo iz zakonov in ustave. Pri tem si bo Izvršni 
svet še nadalje prizadeval za večji prenos prihodkov na občine in s tem tudi za 
uveljavitev načela njihovega samostojnega gospodarjenja. 

V skladu z ustavo in zakoni, bo poraba sredstev republiškega proračuna 
v letu 1980 usmerjena predvsem v izvajanje naslednjih nalog: za financiranje 
splošnih družbenih potreb v federaciji v obliki kotizacije, za delo republiških 
upravnih in pravosodnih organov v skladu z zakonom o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih 
organih, za zaščito borcev in vojaških vojnih invalidov po obsegu in namenu v 
skladu s pravicami, ki izhajajo iz predpisov in medrepubliških dogovorov. Na 
področju družbenih dejavnosti bo SR Slovenija v letu 1980 sofinancirala pred- 
vsem tiste obveznosti, ki izhajajo iz zakonov oziroma dogovorov, to je za iz- 
gradnjo Kulturnega doma Ivan Cankar, zdravstveno-rekreacijskega centra 
Zveze borcev NOV v Strunjanu, kakor tudi druge obveznosti in naloge na 
področju krepitve državne varnosti, družbene samozaščite in ljudske obrambe. 
Z negospodarskimi investicijami bo SR Slovenija izpolnjevala zakonske ob- 
veznosti in sprejete dogovore ter zagotovila sredstva za odplačila tistih kredi- 
tov za investicije, pri katerih kot sofinanoer sodeluje SR Slovenija. 

V skladu z merili in kriteriji dovoljenega obsega splošne porabe v obči- 
nah bo SR Slovenija iz republiškega proračuna zagotavljala namenska do- 
polnilna sredstva občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja 
obveznih nalog na področju splošnih družbenih potreb. 

Nadalje bo potrebno še v letu 1980, v skladu z zakonom o intervencijah v 
kmetijstvu in potrošnji hrane, zagotoviti sredstva za intervencije na področju 
kmetijstva in živilstva. V novem srednjeročnem obdobju od leta 1981—1985 
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naj bi se te obveznosti prenesle iz republiškega proračuna na samoupravni 
sklad v okviru kmetijske razvojne skupnosti, kateri naj bi se tudi odstopala 
sredstva za financiranje teh in drugih obveznosti. 

Leto 1980 je zadnje leto izvajanja družbenega plana za obdobje 1976 do 
1980. Zato se v republiškem proračunu izjemoma zagotavljajo še določena 
sredstva za sofinanciranje nekaterih obveznosti samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja družbenih dejavnosti, to je za naloge tako imenovane 
skupne porabe. V novem srednjeročnem planskem obdobju od leta 1981 do 
1985 pa naj bi se tudi te obveznosti iz obsega splošne porabe v celoti vključile 
v programe samoupravnih interesnih skupnosti s področja raziskovanja, izo- 
braževanja, kulture, telesne kulture, otroškega varstva in pokojninsko-inva- 
lidskega zavarovanja. 

V izhodiščih za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1980 niso predvidena sredstva za obračunavanje amortizacije za osnovna 
sredstva republiških upravnih in pravosodnih organov, kar je v skladu s pred- 
laganim zakonom o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev na območju SR Slovenije, po ka- 
terem se v letu il980 kot zadnjem letu srednjeročnega planskega obdobja, še 
podaljša odložitev plačila obračunavanja amortizacije, ker je potreben čas za 
uvedbo sistema, popisa, obračuna in odpisa vrednosti osnovnih sredstev. 

Prav tako izhodišča za pripravo predloga republiškega proračuna ne vklju- 
čujejo obveznosti, ki naj bi jih SR Slovenija prevzela do Črne gore. Pred- 
loženi sistemski zakoni o pomoči Črni gori so še v fazi usklajevanja, vendar 
pa bo potrebno te obveznosti SR Slovenije reševati kot obveznosti vseh sub- 
jektov v SR Sloveniji in zagotoviti za ta namen sistemska nevračljiva sredstva 
izven sredstev republiškega proračuna. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zavzema za izvajanje stabilizacije 
na področju republiškega proračuna. Vloženi so bili veliki napori, da se je 
uskladila proračunska poraba z možnimi viri, ki ostajajo v letu 1980 isti, ne da 
bi bilo potrebno zvišati obstoječe davčne stopnje. Zato je bilo nujno načrtno 
znižati zahtevke in tudi upravičeno porabo iz republiškega proračuna za skoraj 
milijardo novih dinarjev. To pa je bilo možno le na ta način, da so se neka- 
tere obveznosti obravnavale zelo restriktivno, druge pa prenesle v novo sred- 
njeročno plansko obdobje. Ob tem ne gre zanemariti tudi obveznosti zaradi 
odložitve obračunavanja amortizacije in podaljšanja izvajanja negospodarskih 
investicij. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga zboru, da k predlogu iz- 
hodišč zavzame svoja stališča. Vse pobude in pripombe, iki sta jih dala Odbor 
za finance ter današnja obravnava pa bodo gradivo za pripravo zakona o pro- 
računu SR Slovenije za leto 1980. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Izhodišča so bila objavljena v pri- 
logi X. Poročevalca. Kot gradivo pa ste prejeli še informacijo o doseženih pri- 
hodkih in izvršenih odhodkih proračuna SR Slovenije za leto 1979. Prejeli ste 
tudi pripombe Skupščine občine Ljubljana-Siška. 

Izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu je obravnaval Odbor 
za finance, ki je zboru predložil pismeno poročilo. Želi poročevalec odbora 
poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Klofutar, delegat iz občine 
Tržič. 
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Jože Klofutar: Ponovno bi rad opozoril, tako kot sem že pri 2. in 3. 
točki dnevnega reda, da se je potrebno na vseh ravneh in področjih prizadevati 
za stabilizacijo. 

Ce namreč izhajamo iz gradiva, ki opredeljuje sredstva za redno dejav- 
nost organov, se sprašujemo, ali bomo tudi v materialni proizvodnji lahko 
zagotovili 500 din mesečno regresa za prehrano? Ali bomo v prihodnjem 
letu, ob takšni restrikciji lahko v sleherni delovni organizaciji zagotavljali 
2600 din regresa za letni dopust, in podobno? Pri tem bi seveda težko pri- 
merjali porast osebnih dohodkov v višini od 12 do 15 % na tem področju z 
rastjo predvidenih osebnih dohodkov do višine 25 % pri tisti industriji, ki je 
prevladujoča v naši občini, to je v tekstilni in usnjarsko-predelovalni indu- 
striji. Ta vprašanja izpostavljamo zaradi tega, ker menimo, da je potrebno 
upoštevati usmeritve republiške resolucije, glede stabilizacijskih ukrepov. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
Uroš Gulič, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Uroš Gulič: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je glede splošne 
porabe zavzel za usmeritev, da bi splošna poraba na vseh ravneh rasla po- 
časneje od rasti družbenega proizvoda. Ta usmeritev velja tudi za skupno 
porabo. Govornik pred menoj pa je, če sem dobro razumel, menil, da bomo 
delali po starem. 

Glede na stabilizacijo mora splošna in skupna poraba rasti počasneje od 
rasti družbenega proizvoda. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima pred- 
stavnik Izvršnega sveta, tovariš Marjan Oblak. 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet bo ponovno proučil pobude iz današnje razprave, vendar je 

tudi v tem zboru bila dana sugestija Izvršnemu svetu, da naj se delavcem v 
republiških upravnih organih skušajo uveljaviti enake pravice kot delavcem 
v združenem delu materialne proizvodnje. Izvršni svet bo ob analizi devet- 
mesečnega izplačila osebnih dohodkov ponovno proučil, kako bi preko sklada 
skupne porabe delavcem v republiških upravnih in drugih organih zagotavljal 
ta sredstva. 

Glede vprašanja delegata iz Skupščine občine Bežigrad o rasti skupne in 
splošne porabe, sem že v uvodni besedi povedal, da je letošnja rast družbenega 
proizvoda 2:6'%, rast splošne porabe pa je, vključujoč tudi letošnji rebalans 
republiškega proračuna, le 23,8 odstotna, pri čemer so upoštevane tudi dose- 
danje obveznosti, ki jih ima republika do federacije. Za naslednje leto je pred- 
videna 19 odstotna rast družbenega proizvoda, neto republiški proračun pa 
bi se povečal za 11,5 %, s tem da niso znane obveznosti do federacije in obvez- 
nosti do Črne gore. Pri tem bo treba vztrajati na stališču, da je samo temeljni 
prometni davek tisti, ki bo preko usklajevanja cen, pokrival obveznosti do 
federacije, ne smemo pa obremenjevati drugega dela dohodka, ki se ustvarja 
v materialni proizvodnji. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema izhodišča za pripravo 
predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980. 

2. Predlog zakona o proračunu Slovenije za leto 1980 pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja Odbora za finance, pripombe skupin delegatov, občinskih 
skupščin in pripombe iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za predlagani 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 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, z osnutkom 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo njen Izvršni svet. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil to- 
variša Franca Skufco, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu 
za finance. Želi predstavnik predlagatelja besedo (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet je 
predlagal, da zbor obravnava predloženi akt v smislu 2. odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, da se prva in druga faza zakonodaj- 
nega postopka združita in se hkrati obravnava predlog za izdajo zakona in za- 
konski osnutek, kar je tudi posebej obrazložil. 

Glede predloga Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca odbora in komisije poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Nada Mihajlovič, delegatka iz 
občine Kranj. 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela v letu 1980. Člani skupine delegatov so sprejeli stališče, 
da je na osnovi določb veljavnega zakona o davku iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, potrebno dopolniti osnutek zakona o določitvi stopenj, 
odbitnih postavk in drugih olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1980 z določbo, da se med odbitne postavke 
po 12. členu tretje točke Zakona o davku iz dohodka tozd upošteva tudi del 
skupnega dohodka za vračilo združenih sredstev. Predlog utemeljujemo z 
naslednjim: 
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1. Novi zakon, ki je bil junija meseca obravnavan v prvi fazi zakonodaj- 
nega postopka v Skupščini SR Slovenije, to rešitev že vsebuje. Po tem pred- 
logu bo davčna osnova doseženi dohodek, to pomeni dohodek zmanjšan za del 
skupnega dohodka za vračilo združenih sredstev in del za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi. Novi zakon pa bo predvidoma začel veljati šele s 
1.1. 1981. leta. 

2. 84. člen zakona o združenem delu določa, da ima temeljna organizacija, 
ki je združila sredstva na podlagi minulega dela, pravico v okviru udeležbe pri 
skupnem dohodku do vračila vrednosti združenih sredstev in do nadomestila 
za gospodarjenje z združenimi sredstvi. Vračilo združenih sredstev in nado- 
mestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi pa sta odvisna od skupnega 
dohodka OZD, ki uporablja združena sredstva. 

3. 85. člen zakona o združenem delu v tretjem odstavku določa, da je v 
samoupravnem sporazumu lahko določeno, da se združena sredstva lahko vra- 
čajo tudi iz drugih sredstev. To pa pomeni, da se v načelu vračajo združena 
sredstva iz skupnega dohodka, le izjemoma še iz drugih virov, če je tako do- 
ločeno v samoupravnem sporazumu, in da gredo vrnjena združena sredstva med 
sredstva za delo in poslovanje OZD, ki jih je združila, in ne za gospodarjenje, 
ali v njen celotni prihodek. 

4. To določilo je povzel tudi zakon o ugotavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka iz dohodka v 39. členu, ki določa: »Temeljne organizacije, ki 
sklenejo samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju 
skupnega dohodka, morajo v tem sporazumu določiti maksimalno višino na- 
domestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, kot dela udeležbe pri do- 
hodku. Za razliko nad nadomestilom in celotno udeležbo pri dohodku zmanjša 
temeljna organizacija znesek združenih sredstev.« Tudi iz tega določila je ra- 
zumeti, da gre celotni znesek vračila združenih sredstev direktno na poslovni 
sklad in direktno za vračilo združenih sredstev, nikakor pa ne preko delitve 
dohodka. 

5. To je jasno razvidno tudi iz uredbe o kontnem planu in o bilancah za 
organizacije združenega dela, ter pravilnika o vsebini posameznih kontov v 
kontnem planu organizacije združenega dela. Obremenijo se konti 810 — del 
skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam združenega dela iz na- 
slova nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, konto 811 — del 
skupnega dohodka, ki pripada kmetom in drugim delovnim ljudem in konto 
813 — del skupnega dohodka za vrnitev vrednosti združenih sredstev. Preko 
kontov 245 oziroma konta 266 pa se. obveznosti skupnega dohodka oziroma ob- 
veznosti za dolgoročno združena sredstva odobri poslovni sklad ter zmanjša 
obveznost za združena sredstva. 

6. Menimo, da je s takšnimi določili v zakonu o združenem delu in v za- 
konu o celotnem prihodku, zakonodajalec želel, da bi ta minimalna stimula- 
cija bila temeljnim organizacijam spodbuda za uresničevanje družbenopoli- 
tičnih ciljev poslovanja in razvoja, to je za uvajanje novih dohodkovnih od- 
nosov na področju pridobivanja dohodka z združevanjem dela in sredstev. 

In še kot zadnji razlog navajamo, da so ta nova določila že uvedle repu- 
blike v svojo davčno politiko, in sicer SR Srbija, SR Hrvatska, SR Bosna in 
Hercegovina, SAP Kosovo, in da je iz osnove za obdavčitev že izločen ves 
skupni prihodek tako za vračilo kot tudi za nadomestilo združenih sredstev, ki 
pripada drugim organizacijam združenega dela. Hvala lepa! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Vladimir Jakovac, 
delegat iz občine Ilirska Bistrica ima besedo. 

Vladimir Jakovac : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delovna organizacija Plama Podgrad je delegaciji Skupščine občine 
Ilirska Bistrica postavila zahtevo, da predlagamo na današnji seji zbora do- 
polnitve k predlogu za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1980. 

Predlog se nanaša na 9. člen navedenega zakona, ki določa vrste davkov. 
V prvi alinei tega člena je določena olajšava za tiste zavezance, ki vlagajo v 
manj razvita območja, v skladu z zakonom o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji, (Uradni list 9BS št. 29/75). Predlagamo, da se 
v tej alinei doda še naslednji stavek: »Davčna osnova se zmanjša tudi za raz- 
liko obračunanega zneska neizkoriščene olajšave v planskem obdobju 
1976—1980«. 

Delovna organizacija Plama že vsa leta od sprejema zakona o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji investira na področje Brki- 
nov, ki se šteje za manj razvito območje v SR Sloveniji, na podlagi odloka Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in družbenega dogovora o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji v obdobju 1976—1980. Kljub 
večkratnim zahtevam preko Zbora občin in Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije v letih 1977 in 1978, predlagana odločitev ni bila sprejeta. 

Delovna organizacija Plama Podgrad je na primer v letu 1979 investirala 
okoli 200 milijonov novih dinarjev. To pomeni, da znaša odbitna postavka to- 
liko, kot štirikratni znesek naložb v investicije na manj razvita območja, kar 
znaša 800 milijonov dinarjev, to pa daje davčno osnovo, po stanju z dne 
30. 9. 1979, šele v višini 9,5 milijonov, neizkoriščena olajšava pa se ne more 
prenesti v leto 1980. Tako je bilo tudi v letih 1977 in 1978. 

Iz analize dosedanjega razvoja, sedanjega položaja in problematike manj 
razvitih območij v Sloveniji, ki je bila objavljena v Poročevalcu z dne 7. 6. 1979 
pa je razvidno, da olajšave delovnim organizacijam, ki vlagajo v manj razvita 
območja, niso bile dovolj izkoriščene. O tem je bil s pismom Izvršnega sveta 
Skupščine občine Ilirska Bistrica opozorjen tudi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. S pismom enake vsebine pa sta bila seznanjena tudi Zbor občin na 
23. seji in Zbor združenega dela na 24. seji dne 23. 7. 1979. Takrat je bilo po- 
jasnjeno, da bodo olajšave, kakršne zahteva delovna organizacija Plama ozi- 
roma občina Ilirska Bistrica, upoštevane v zakonu o določitvi stopenj, odbit- 
nih postavk in olajšav, za republiški davek iz dohodka tozd v letu 1980, vendar 
tudi s takratnim predlogom te zadeve niso bile urejene. 

Omeniti moramo, da ima delovna organizacija Plama zastavljeno izgradnjo 
nove investicije v srednjeročnem obdobju 1976—1980, in sicer gre za drugo 
fazo galvanske opreme. Zato je občina Ilirska Bistrica zainteresirana, da se 
omenjene olajšave upoštevajo, ker gre dejansko za investicije v manj razvito 
območje. 

Predlagatelja prosimo, da pismeno obvesti skupščino občine oziroma de- 
lovno organizacijo o morebitni drugačni rešitvi zahtevka, z ustreznim po- 
jasnilom. ■ - 'i' - . 



28. seja 485 

Predsednica. Silva Jerebi Hvala lepa! Ta zahteva se res ponavlja 
od zbora do zbora, vsake pol leta. Želi še kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav 
za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1980, 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 pri- 
pombe delegatov iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 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 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini, predložil v obravnavo 
njen Izvršni svet. Predstavnik predlagatelja je tovariš Franc Skufca, repu- 
bliški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance. Želite besedo tovariš 
Skufca? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet pred- 
laga, da zbor obravnava predloženi akt po 2. odstavku 250. člena poslovnika 
tako', da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, da se torej 
hkrati obravnava predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Zeli o tem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za predlog Izvršnega sveta, da se ti dve fazi zakonodajnega postopka zdru- 
žita, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks, 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. 
Kdor je za predlagani 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 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na pod- 
ročju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979, z osnutkom zakona. 
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Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek je Skupščini SR Slovenije 
predložil njen Izvršni svet. Predstavnik predlagatelja je tovariš Franc Skufca. 
Želite besedo, tovariš Skufca? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli. Izvršni svet tudi 
za ta zakon predlaga, da ga obravnavamo v smislu 2. odstavka 250. člena po- 
slovnika tako, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, da se 
torej hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski 
osnutek. 

Zeli o tem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, 
da o predlogu Izvršnega sveta glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979, 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. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna 
sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 1977 do 1979, z 
osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet. Predstavnik predlagatelja je tovariš Frane 
Skufca. Želite besedo, tovariš Skufca? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli. Tudi pri tem 
aktu Izvršni svet predlaga, da ga obravnavmo v smislu 2. odstavka 250. člena 
poslovnika tako, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita 
in da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski 
osnutek. 

Pričenjam razpravo o predlogu Izvršnega sveta. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za pred- 
log Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finahce in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Nihče.) Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 
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1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunava- 
nja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sred- 
stev za leta 1977 do 1979, 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. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik naše delegacije je tovariš Lojze 
Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Skufca. Želita tovariš Skok 
ali tovariš Skufca besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta. Osnu- 
tek sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Bračič, de- 
legat iz občine Celje. 

Alojz Bračič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko je naša delegacija proučevala zakone o proračunih, se je zlasti usta- 

vila pri proračunu federacije, ki naj bi se povečal za 32,8%. Danes smo sicer 
v uvodni obrazložitvi slišali, da se stvari še usklajujejo, vendar smo bili mne- 
nja, da moramo v tej Skupščini povedati delegatom, ki nas zastopajo v Skup- 
ščini SFR Jugoslavije, da to dejansko pomeni preveliko inflacijo v zveznem 
merilu. 

Res je da je približno 90'% vseh izdatkov proračuna določeno z zakoni in 
samoupravnimi sporazumi, vendar bi se morali tudi na ravni federacije, tako 
kot vsi drugi v republikah, občinah, v interesnih skupnostih in drugod, nad 
tem zamisliti. Ko smo danes obravnavali republiško in zvezno resolucijo, smo 
poudarjali, da se je treba bolj stabilizacijsko obnašati, zato priporočamo, da se 
tudi na zvezni ravni, v skladu z dogovori v ostalih republikah, ta proračun de- 
jansko nekoliko zniža, oziroma približa dejanskim sposobnostim našega go- 
spodarstva. 

Predsednica Silva Jereb: Vašo razpravo, tovariš Bračič, bomo upo- 
števali pri 13. točki dnevnega reda, ko bomo obravnavali osnutek zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federaciji za leto 1980. 

Zeli še kdo besedo? i(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme .naslednji sklep. 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za 
leto 1979. ^ 

2. K osnutku zakona se dajo pripombe, ki jih navaja Odbor za finance v 
svojem poročilu in Izvršni svet v svojih stališčih. 
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3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da po opravljenem usklajevalnem po- 
stopku, v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu zakona o 
spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za 
leto 1979. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik naše delegacije je 
tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Franc Škufca. Že- 
lita predstavnika besedo? (Ne želita.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča in pripombe Izvrš- 
nega sveta. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca 
odbora in komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Pri tej točki bomo upoštevali tudi razpravo tovariša 
Bračiča. Besedo ima tovariš Janez Pezdič, delegat iz občine Radovljica! 

Janez Pezdič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V imenu naše delegacije se strinjam z razpravo tovariša Bračiča, ker so 
naše-ugotovitve podobne. Poudariti pa bi želel še naslednje. 

Ob resolucijskem določilu, da bo povečanje skupne in splošne porabe pod 
nominalnim povečanjem družbenega proizvoda, ni sprejemljivo, da se obseg 
proračunskih odhodkov povečuje za 32,8 %, medtem ko se načrtovana rast 
družbenega proizvoda povečuje samo za 22 oziroma 20 %. 

Povedati sem želel samo to-, ker bi se sicer ponavljali, vendar pa menim, 
da se je v takšnih primerih potrebno ponavljati toliko časa, dokler se ne 
discipliniramo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980. 

2. K osnutku zakona se dajo pripombe, ki jih navaja Odbor za finance v 
svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju ter pripombe delegatov na 
seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po opravljenem usklajevalnem postopku da v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije v letu 1980. 

Kdor je za predlagani 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. 
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Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1979. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Osnutek odloka je označen kot 
strogo zaupni akt. Ker sta tudi osnutka odlokov, ki ju bomo obravnavali kot 
15. in 16. točko dnevnega reda, to je osnutek odloka o določitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980 in osnutek odloka o ugotavljanju 
prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se bodo v letu 1980 odstopili 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, prav tako ozna- 
čena kot strogo zaupna akta, predlagam zboru, da v smislu drugega odstavka 
399. člena in drugega odstavka 400. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku odloka o spremembi odloka o dolo- 
čitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1979, osnutku odloka o 
določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980 in osnutku 
odloka o ugotavljanju prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se 
bodo v letu 1980 odstopili Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske od- 
nose s tujino, se opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji zbora pri tej in naslednjih dveh točkah dnevnega reda so lahko 
navzoči predstavniki sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo 
le o tem, da je Zbor pbčin obravnaval prej omenjene osnutke odlokov in o tem, 
kakšne sklepe je sprejel. 

Kdor je za predlagani 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. 
Predstavnike sredstev javnega obveščanja prosim, da se ravnajo v smislu 

sprejetega sklepa. Delegate pa prosim, da gradiva po končani seji puste na 
klopeh. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Andrej Sotelšek, 
pomočnik predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin za delegata, ki se udeležuje da- 
našnje seje zbora. Prav tako so prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v 
letu 1979. 

2. K osnutku odloka se dajo pripombe, ki jih navaja Izvršni svet v svo- 
jem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po opravljenem usklajevalnem postopku da so- 
glasje k predlogu odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije v letu 1979. 
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Kdor je za predlagani 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 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. Ker je tudi ta akt označen kot strogo 
zaupen, se bosta obravnava in sklepanje o njem opravila brez navzočnosti jav- 
nosti. Predstavnike sredstev javnega obveščanja zato opozarjam, da se rav- 
najo v skladu s sklepom, ki je bil sprejet pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Lojze 
Skok, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Andrej Sotelšek. Želita tovariš 
Skok in tovariš Sotelšek besedo? (Ne želita.) 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin za delegata, ki se udeležuje da- 
našnje seje zbora. Prejeli so tudi stališča in ugotovitve Izvršnega sveta. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980. 

2. K osnutku odloka se dajo pripombe, ki jih navaja Izvršni svet v svo- 
jem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po opravljenem usklajevalnem postopku da v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka o določitvi skup- 
nega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1980. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 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 osnutek odloka 
o ugotavljanju prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se bodo v letu 
1980 odstopile Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Tudi tu gre za strogo zaupni akt, ki se obravnava in sprejema brez na- 
vzočnosti javnosti. Zato prosim predstavnike sredstev javnega obveščanja, da 
se ravnajo v skladu s sklepom, sprejetim pri 14. točki dnevnega reda. 

Predstavnik naše delegacije je tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega 
sveta pa tovariš Franc Škufca. Želita tovariš Skok in tovariš Škufca besedo? 
(Ne želita.) 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin za delegate, ki se udeležujejo da- 
našnje seje. Prejeli so tudi stališča in pripombe Izvršnega sveta. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? 
(Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
ugotavljanju prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se bodo v letu 
1980 odstopili Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

2. K osnutku odloka se dajo pripombe, ki jih navajata Odbor za finance 
v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po opravljenem usklajevalnem postopku da v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka o ugotavljanju pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se bodo v letu 1980 odstopili 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujin. 

Kdor je za predlagani 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. 

Ker smo 17. točko že obravnavali na začetku, prehajamo na 18. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek delovnega programa Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1980. 

Osnutek delovnega programa je Skupščini SR Slovenije predložil v so- 
glasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delega- 
cije v zboru je tovariš Lojze Skok. Želite besedo tovariš Skok? (Ne.) 

Osnutek delovnega programa ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. 

Osnutek programa so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj ter Odbor za finance, ki sta zboru predložila skupno poročilo ter Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta zboru prav tako predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k tistemu delu osnutka 
programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1980, ki se 
nanaša na akte, ki se sprejemajo na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. K osnutku programa dela se dajo pripombe, ki jih navajajo Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance v skupnem poro- 
čilu ter Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da po opravljenem usklajevalnem postopku da so- 
glasje k predlogu programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
za leto 1980. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na soglasje k do- 
polnitvam statuta Visokošolske temeljne organizacije Tekstilna tehnologija. 

Dopolnitve statuta je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje Visoko- 
šolska temeljna organizacija Tekstilne tehnologije Fakultete za naravoslovje 
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in tehnologijo Univerze v Ljubljani in za svojega predstavnika določila tova- 
riša Igorja Stupico, profesorja in tovariša Franca Slugo, asistenta na tej vi- 
sokošolski temeljni organizaciji. Želita predstavnika predlagatelja besedo? (Ne 
želita.) 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš Polde 
Kej žar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobra- 
ževanje. 

Dopolnitve statuta ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraževanje in predlog odloka o soglasju k uvedbi nove 
smeri višješolskega študija in k dopolnitvam statuta te visokošolske temeljne 
organizacije. 

Dopolnitve statuta sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila poročili. 
Želita poročevalca besedo? (Ne želita.) 

Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o soglasju k 
uvedbi nove smeri višješolskega študija in k dopolnitvam statuta Visokošolske 
temeljne organizacije Tekstilna tehnologija Fakultete za naravoslovje in tehno- 
logijo v Ljubljani, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
» 

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 in sprejem predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške 
Republiškega senata za prekrške v Ljubljani in predlog odloka o razrešitvi in 
izvolitvi člana Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin. Predstavnik komisije je tovariš Franjo Turk, pred- 
sednik komisije. Želite besedo, tovariš Turk? (Ne.) 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov za prekrške Republi- 
škega senata za prekrške v Ljubljani. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem sta bila za sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške 

v Ljubljani izvoljena tovarišica Ana Komanova, diplomirana pravnica, sodnica 
za prekrške v občini Škof j a Loka in tovariš Miloš Ogrin, diplomirani pravnik, 
svetovalec pri Skupščini občine Ljubljana-Bežigrad. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov Odbora za 
urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je bila dolžnosti članice odbora razrešena tovarišica Lidija Klanj- 

šek, za člana odbora pa izvoljen tovariš Slavko Vamberger, oba iz Ptuja. 
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Sprašujem poročevalca ali smo pripravljeni, da se vrnemo na 2. in 3. točko 
dnevnega reda? (Smo.) 

Vračamo se torej k zaključevanju 2. točke dnevnega reda in Pro~ 
sim poročevalko skupine delegatov, tovarišico Zdenko Jurančičevo, da poroča 
zboru. 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov se je sestala in proučila stališča, mnenja, pripombe 
in predloge iz razprave. Ugotovila je, da so v osnovi podprta temeljna vpra- 
šanja, vsebovana v predlogu sklepa. Skupina meni, da besedila sklepa ni po- 
trebno spreminjati ali dopolnjevati. 

Glede konkretnih pripomb in predlogov pa skupina meni, da so zajete v 
4. točki predloženega sklepa, ki nalaga Izvršnemu svetu, da pri pripravi pred- 
loga resolucije prouči in upošteva tudi pripombe, izražene v razpravi na seji 
zbora. 

Glede na pomen, ki ga ima resolucija za razvoj v prihodnjem letu in glede 
na razpravo na seji zbora pa skupina predlaga, da zbor sprejme še naslednji 
sklep: 

Izvršni svet naj v obrazložitvi predloga resolucije posebej navede, katere 
pripombe k osnutku so upoštevane v predlogu in katerih pripomb ni bilo mo- 
goče sprejeti in zakaj ne. 

Skupina meni, da bi se s takim pristopom k obravnavi predloga resolucije 
izognili morebitnim ponavljanjem že izrečenih pripomb in predlogov, pa tudi 
morebitnim amandmajem, kar naj prispeva k uspešnemu delu delegatov na 
letošnji zadnji seji zbora, konec decembra. 

i 
Predsednica Silva Jereb: Slišali ste poročilo skupine delegatov. Pred- 

log sklepa ste prejeli na klop. 
Predlagam, da najprej glasujemo o sklepu, ki vam je bil danes predložen 

in obrazložen. Kdor je za predlagani 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. 
Sedaj moramo glasovati še o delovnem sklepu, ki ga je v imenu skupine 

delegatov predlagala tovarišica Jurančičeva, in sicer, da naj Izvršni svet v ob- 
razložitvi predloga resolucije posebej navede, katere pripombe k osnutku so 
upoštevane v predlogu in katerih pripomb ni bilo mogoče sprejeti in zakaj ne. 

Glede na razpravo tovariša Mikelna in še nekaterih, bi k temu delovnemu 
sklepu dodala še en del, če se boste s tem strinjali, in sicer: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ob predložitvi predloga resolucije, 
odgovori tudi na druge iniciative, pripombe, predloge in vprašanja izrečene na 
seji zbora ob razpravi o osnutkih republiške in zvezne resolucije, zlasti na tista, 
ki se brez pravega odgovora ponavljajo iz leta v leto ali pa so bila v tej zvezi 
konkretno postavljena na današnji oziroma na prejšnjih sejah Zbora občin. 

Predlagam, da bi o obeh delih delovnega sklepa glasovali skupaj. Kdor je 
torej za tak delovni sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Sedaj pa prehajamo še na zaključek 3. točke dnevnega re da in 
prosim tovarišico Jurančičevo, da poroča zboru. 

Zdenka Jurančič: V zvezi z razpravo o osnutku zvezne resolucije 
skupina delegatov predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema osnovne usmeritve iz 
osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1980 kot osnovo za pripravo predloga resolucije. 

2. Pri pripravi predloga resolucije naj delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ uveljavlja pripombe, predloge in 
mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe skupin 
delegatov in pripombe delegatov iz razprave na seji zbora ter pripombe Izvrš- 
nega sveta. Posebej naj delegacija uveljavlja naslednja stališča: 

Vse spremljajoče dokumente, ki so sestavni del resolucije, kakor tudi tiste, 
ki opredeljujejo pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu je treba sprejeti do 
konca leta 1979. 

V besedilu resolucije je potrebno v vseh točkah in odstavkih, kjer vsebina 
ni dovolj konkretizirana s smerjo ukrepov, to opredeliti in določiti kriterije. 

Opredeliti je potrebno ukrepe, s katerimi se bo zagotovila izvozna usmeri- 
tev gospodarstva, vključno z opredelitvijo večjih pravic izvoznikov z devizami, 
z realnejšim tečajem dinarja, s povračili, ki naj predvsem pomagajo k enako- 
pravnemu položaju našega blaga in storitev na tujih trgih ter z drugimi vzpod- 
bujevalnimi ukrepi, kot so krediti za izvoz in podobno. 

V zvezi s predvideno visoko stopnjo rasti proračunske porabe je treba 
to porabo uskladiti z načeli, ki veljajo za porabo nasploh. Tudi to porabo je 
potrebno presoditi z vidika nalog pri krepitvi akumulativne sposobnosti go- 
spodarstva in posledic, ki bi jih povzročila s to usmeritvijo neskladna poraba. 
Predvsem je tudi potrebno proučiti možnosti, da se nekatere, že dospele ob- 
veznosti zveznega proračuna, prenesejo na naslednja leta in da se na teh pod- 
ročjih v letu 1980 ne sprejema novih obveznosti in ne zagotavlja novih pravic. 

Glede na pričakovane zaostrene pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu 
in v naslednjem srednjeročnem obdobju je potrebno proučiti možnost, ali ne 
bi mogli sredstva za tisti del sanacije škode, ki je nastala kot posledica potresa 
v Črni gori, pa ni v neposredni funkciji proizvodnje in ni temeljnega pomena 
za življenjske in delovne pogoje delovnih ljudi in občanov, zagotavljati tudi po 
letu 1986. 

3. Po opravljenem usklajevalnem postopku naj delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ poroča Zboru občin 
na seji dne 19. decembra 1979, ko bo zbor odločil o pooblastilu delegacije k 
predlogu resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 in o predlogih devizne, plačilne 
in energetske bilance, o katerih na teh sejah ni razpravljal, ker niso bile pred- 
ložene. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli o tem sklepu kdo razprav- 
ljati? (Ne želi.) Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Hkrati vas moram ob teh dveh točkah dnevnega reda obvestiti, da je 
Družbenopolitični zbor sprejel k svojim stališčem k osnutku republiške reso- 
lucije naslednje dopolnitve: 

1. V 3. točki na 2. strani se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se 
glasi: »Glede vzajemnega vpliva znanstveno-raziskovalnega dela za nadaljnji 
družbeni razvoj, bo treba v resoluciji opredeliti prioritetne naloge in obvez- 
nosti na tem področju.« 

2. Na tretji strani se za drugim odstavkom 5. točke doda naslednje bese- 
dilo: »in s tem doseči večjo integriranost združenega dela.« 

3. V 7. točki se v predzadnji vrsti besedilo »opredeliti dohodkovno pove- 
zovanje na tem področju«, črta in nadomesti z besedilom, »pospeševati zdru- 
ževanje dela in sredstev zaradi skupnega poslovanja.« 

4. Na 3. strani se na koncu 8. točke doda besedilo, ki se glasi: »Mimo usta- 
ljenih razprav o gospodarskih gibanjih bodo v letu 1980 potrebne tudi ustrezne 
vmesne informacije o nastalih rezultatih in problemih v tekočih družbeno- 
ekonomskih gibanjih«. 

Sedaj pa prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na pred- 
loge in vprašanja delegatov. 

Po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat 
v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki 
vodijo delo republiških upravnih organov vprašanja, ki zadevajo njihovo delo 
ali zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat v zboru tudi 
predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ali predsednikom delovnih teles, 
kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, 
kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupin dele- 
gatov iz občin Vrhnika in Logatec, delegatsko vprašanje skupine delegatov 
mesta Ljubljane in delegatsko vprašanje Cirila Ravnaka, delegata iz občine 
Celje. Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Logatec in Vrhnika, 
po sporočilu Izvršnega sveta, danes ne bomo dobili odgovora. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov mesta Ljubljane pa bo odgovo- 
ril tovariš Aleksander Škraban, namestnik predsednika Republiškega komiteja 
za tržišče in cene. Prosim, tovariš Škraban! 

Aleksander Škraban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Delegati Skupščine Mesta Ljubljane so po ugotovitvi, da se je v 
zadnjem času bistveno poslabšala preskrba z nekaterimi živili in industrij- 
skimi proizvodi in ker se v Ljubljani pripravljajo potrebni kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za zagotovitev normalne preskrbe, nekatera vprašanja pa 
presegajo okvire pristojnosti in odgovornost mesta Ljubljane, postavili na- 
slednje delegatsko vprašanje: 

1. Zakaj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni takoj reagiral na prve 
znake poslabšanja preskrbe, predvsem s svežim mesom, ko je združeno delo 
že napovedovalo nekatere predhodne znake za tako preskrbo in kaj namerava 
storiti, da se tako stanje ne bi ponavljalo? 

2. Zakaj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni poskrbel za pravočasno 
sprostitev republiških rezerv tistih proizvodov, ki so pričeli na trgu primanj- 
kovati, oziroma je bila njihova potrošnja večja? 
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3. Zakaj se zadržujejo cene proizvodov, predvsem mleka in mesa, katerih 
proizvodna cena je celo višja od maloprodajnih na nivoju, ki ne pokriva zdru- 
ženemu delu niti enostavne, niti razširjene reprodukcije in kaj še namerava 
ukreniti Izvršni svet v letošnjem letu? 

4. Ali je Izvršnemu svetu SR Slovenije znano, da je tudi na nekaterih 
drugih področjih preskrbljenost in izbira v trgovini slaba in kaj namerava 
ukreniti, da se stanje izboljša v interesu stabilnosti za proizvajalce in po- 
trošnike? 

Uvodoma želimo opozoriti, da so za preskrbo prebivalstva z osnovnimi 
prehrambenimi proizvodi odgovorne organizacije združenega dela proizvodnje, 
organizacije združenega dela trgovine, občine, republika in federacija. V tem 
odgovoru pa bo dano težišče na aktivnostih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in upravnih organov pri odpravljanju motenj v preskrbi, ki je vezana na 
konkretna vprašanja, ki jih je postavila delegacija Skupščine Mesta Ljubljane. 

V vsem letošnjem letu se na področju celotne Jugoslavije, kljub sprejemu 
številnih tekočih ukrepov, srečujemo z motnjami v preskrbi. Med letom je ob- 
časno primanjkovalo svežega mesa, kave, južnega sadja, nekaterih naftnih 
derivatov ter nekaterih drugih izdelkov široke potrošnje. Do večjih zastojev 
preskrbe pa je prišlo zlasti v zadnjem četrtletju, ko je prišlo do občutnega 
pomanjkanja južnega sadja, pralnih praškov, sredstev proti zmrzovanju in 
kave. Na poslabšanje preskrbe tržišča, v zadnjem četrtletju letošnjega leta, so 
med drugim vplivali tudi nekateri ukrepi ekonomske politike, sprejeti v juliju 
letos, predvsem restrikcija na področju uvoza in ukrepi na področju cen. Prav 
tako pa je prisotna tudi določena potrošniška mrzlica, ki jo nismo uspeli pravo- 
časno preprečiti. 

2e od začetka leta je skoraj na celotnem področju države občutiti zmanj- 
šano proizvodnjo mesa, posebno svinjskega, zaradi česar je prišlo do poveča- 
nega povpraševanja po ostalih vrstah mesa in s tem do' poslabšanja preskrbe 
s svežim mesom nasploh. V devetih mesecih letos je bilo v Jugoslaviji pro- 
izvedenega za 13 % manj svinjskega mesa kot v enakem obdobju lani, v SR 
Sloveniji pa za okoli 11 % manj. Vzroke za zmanjšanje proizvodnje mesa je v 
prvi vrsti treba iskati v slabi letini koruze in v izredno visokih cenah koruze 
v letu 1978. Poleg tega je treba poudariti, da se je v letošnjem letu povpraše- 
vanje po svinjskem mesu povečalo, predvsem v času turistične sezone. Prav 
tako pa so zaostajanja pri uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov 
ter dohodkovnem in poslovnem povezovanju, od primarne proizvodnje do pre- 
delave in prodaje, tudi eden od bistvenih dejavnikov motenj v preskrbi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni republiški organi so te- 
koče spremljali preskrbljenost tržišča z mesom in sproti sprejemali tudi ustrez- 
ne ukrepe kot so: 

V prvem trimesečju so bili na temelju novih proizvajalčevih prodajnih 
cen določene drobnoprodajne cene mesa, podaljšana pa je bila kompenzacija 
pri junčevem mesu. 

Marca letos je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal zveznim or- 
ganom uvoz 2500 ton svinjskega mesa. Uvoz je bil v celoti realiziran. Repu- 
bliški komite za tržišče in cene je pri Samoupravni interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino interveniral za odobritev uvoza 739 ton govejega mesa. 
Tudi ta uvoz je bil realiziran. 
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Do maja je bila iz republiških blagovnih rezerv sproščena celotna količina 
rezerv svinjskega mesa. V začetku maja so bile povečane maloprodajne cene 
svežega mesa zaradi povišanja odkupne marže. 

Konec julija je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zahteval sprostitev 
600 ton svinjskega mesa iz zveznih rezerv. Od tega je bilo realiziranih 331 ton 
v avgustu in 200 ton v septembru. 

V septembru je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zahteval nadaljnjih 
700 ton svinjskega mesa iz zveznih blagovnih rezerv. Od tega so bile šele v 
drugi polovici novembra sproščene 504 tone. 

Konec septembra je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal Samo- 
upravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino, da zagotovi devizna 
sredstva za uvoz 700 ton govejega mesa. Uvoz je v teku. 

Oktobra je bila podaljšana kompenzacija pri svežem junčevem mesu in 
uveljavljena kompenzacija pri svinjskem mesu. 

Novembra je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval Zveznemu 
sekretariatu za trg in splošne gospodarske zadeve zahtevek za odobritev kontin- 
genta za uvoz 3000 ton svinjskega mesa in Zveznemu sekretariatu za zunanjo 
trgovino zahtevek za odobritev deviznega kontingenta za uvoz 1000 ton pral- 
nega praška. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je skupaj z živinorejsko 
poslovno skupnostjo Slovenije že v začetku leta pričel z akcijo privezovanja 
telet. Pričakujemo, da bo ta akcija vplivala na večjo ponudbo junčevega mesa 
sredi prihodnjega leta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je torej letos interveniral za 315 
ton svinjskega mesa iz republiških blagovnih rezerv, iz zveznih rezerv pa je 
bilo za potrebe naše republike sproščenih 1055 ton svinjskega mesa. Preko 
intervencijskega uvoza pa je bilo uvoženih 1439 ton govejega mesa. Te inter- 
vencije so prav gotovo pripomogle k temu, da je bila preskrba z mesom boljša, 
kot bi bila sicer. Pričakovati je, da se bo ponudba govedi ob določitvi novih 
proizvajalčevih prodajnih cen izboljšala, preskrba z mesom nasploh, pa se bo 
v celoti liormalizirala šele v začetku drugega četrtletja 1980. 

2. Tako kot na ravni federacije so tudi na ravni republike oblikovane 
blagovne rezerve samo za nekatere osnovne kmetijske in industrijske proiz- 
vode. Zavod SR Slovenije za rezerve je po sprejetju zahtevka s strani organi- 
zacij združenega dela in na temelju sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije takoj sprostil celotno količino rezerv posameznih proizvodov. Za- 
htevki pa so bili dani le za sprostitev svinjine, jedilne soli in pralnih praškov, 
medtem ko za sprostitev moke, olja in sladkorja ni bilo zahtevkov, kajti s temi 
proizvodi razpolagajo v zadostnih količinah tako proizvajalci kot trgovske or- 
ganizacije, tako da doslej ni bilo potrebe, da bi za te izdelke intervenirali z 
blagovnimi rezervami. 

3. Proizvajalčeve prodajne in zaščitne cene kmetijskih pridelkov se obli- 
kujejo v skladu z določili dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije 
za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju od leta 1976 do leta 1980. 
V skladu s 27. in 28. členom dogovora je potrebno raven proizvajalčevih pro- 
dajnih in zaščitnih cen kmetijskih proizvodov, za katere so pristojni organi 
federacije, določiti do 1. oktobra tekočega leta za prihodnje leto. Tudi v le- 
tošnjem letu predlog zveznih organov za oblikovanje proizvajalčevih prodajnih 
zaščitnih cen kmetijskih proizvodov ni bil pripravljen pravočasno, in tako te 
cene niso bile usklađene in sprejete do 1. oktobra. 
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Posebej pa želimo opozoriti; da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
konec julija določil nove drobnoprodajne cene svežemu mleku. Na seji Med- 
republiškega komiteja za področje trga, dne 24. septembra 1979 je predstavnik 
SR Slovenije v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zahteval, da 
pristojni zvezni organi čimprej pripravijo predlog novih proizvajalčevih pro- 
dajnih in zaščitnih cen kmetijskih proizvodov. 

V začetku oktobra je Zvezni izvršni svet predlagal in tudi določil ceno 
pšenice. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je nasprotoval takšnemu posa- 
mičnemu urejanju cen kmetijskih proizvodov, ker iz dogovorov v agroindu- 
strijskem kompleksu izhaja, da je treba cene za vse kmetijske proizvode dolo- 
čiti istočasno, posebno pa letos, ko je prišlo do pomembnejših nesorazmerij v 
tržnih cenah med posameznimi proizvodi. Zaradi problemov setve pa je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije dal naknadno soglasje k določitvi proizva- 
jalčeve prodajne in zaščitne cene pšenice in ponovno zahteval, da se v naj- 
krajšem času pripravi predlog cen tudi za vse ostale kmetijske proizvode. 

Predlog pristojnih zveznih organov za določanje proizvajalčevih prodajnih 
in zaščitnih cen kmetijskih proizvodov za leto 1980 je bil obravnavan na Med- 
republiškem komiteju za področje trga dne 5. novembra 1979. Ob tej prilož- 
nosti je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opozoril, da med predpisanimi 
proizvajalčevimi in prodajnimi cenami rastlinske proizvodnje in cenami živi- 
norejskih proizvodov, že dalj časa niso postavljene normalne paritete in da se 
tržne cene oblikujejo na povsem drugačnih ravneh kot so predpisane, ker pro- 
izvajalci izhajajo iz tržnih paritetnih cen. 

Hkrati smo opozorili, da predlog ne upošteva specifičnih pogojev živino- 
reje v hribovitih področjih, pri čemer smo se zavzemali za bolj stimulativen 
porast cen v živinoreji ter pri mleku. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 
tudi predlagal, da je treba drobnoprodajne cene živinorejskih proizvodov uve- 
ljaviti takoj, ko bo doseženo soglasje o novih proizvajalčevih prodajnih cenah. 
Glede na to, da so naš predlog podprli predstavniki večine republik, in ker 
smo sredi novembra sprejeli tudi usklađen predlog gospodarske zbornice in 
živinorejske poslovne skupnosti za raven drobnoprodajnih cen svežega mesa in 
mleka, bodo ta vprašanja, po naši oceni, rešena v prvih dneh decembra. 

4. Kot smo že omenili, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tekoče sprem- 
ljal preskrbo tržišča in v posameznih primerih slabše preskrbe, tudi ukrepal 
v okviru svojih pristojnosti. Poleg pomanjkanja nekaterih kmetijskih proizvo- 
dov je v letošnjem letu ugotovljeno tudi pomanjkanje določenih vrst blaga ši- 
roke potrošnje. To je po eni strani prav gotovo posledica povečanega povpra- 
ševanja in sprememb v strukturi povpraševanja, na drugi strani pa posledica 
zaostajanja proizvodnje nekaterih proizvodov in restrikcij pri uvozu blaga ši- 
roke potrošnje, kar je še posebno prišlo do izraza v zadnjem četrtletju letos. 

Zaradi manjšega uvoza nekaterih vrst blaga široke potrošnje v letošnjem 
letu, ni bilo mogoče popestriti ponudbe na domačem trgu; po sprejetju ukre- 
pov v mesecu juliju pa se je to stanje še bolj poslabšalo. Po drugi strani pa, 
zaradi pomanjkanja sredstev za intervencijski uvoz široke potrošnje in zaradi 
izredno dolgotrajnega postopka za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, pred- 
vsem blagovnih in deviznih kontingentov, tudi intervencije velikokrat niso bile 
pravočasne in dovolj učinkovite. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v začetku decembra sprejel ne- 
katere konkretne ukrepe, ki naj bi pripomogli k stabilnejši preskrbi. Hkrati 
menimo, da bo v prihodnjem letu potrebno z nekaterimi dodatnimi ukrepi za- 
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gotoviti povečanje proizvodnje deficitarnih proizvodov na področju SR Slo- 
venije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Dvoje vprašanj imam. Naj- 
prej sprašujem delegatko iz Skupščine Mesta Ljubljane, ali bo zdaj odgovorila, 
če je zadovoljna z odgovorom ali boste to storili v Ljubljani potem, ko dobite 
pismeni odgovor? (Ko bodo dobili pismeni odgovor.) 

Delegate pa sprašujem, ali bi bilo potrebno ob tem delegatskem vprašanju 
uvrstiti posebno točko dnevnega reda in pričeti razpravo danes, ali na eni od 
naslednjih sej? Vidim, da odkimavate, torej bomo to problematiko obravnavali 
na eni od prihodnjih sej zbora, verjetno tudi usklajeno z Zborom združenega 
dela. 

Na delegatsko vprašanje tovariša Cirila Ravnaka, delegata iz občine Celje, 
pa bo odgovoril tovariš Franc Škufca, podsekretar v Republiškem sekretariatu 
za finance. 

Franc Škufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Ciril Ravnak, delegat iz občine Celje je na 27. seji Zbora, dne 21. no- 
vembra 1979, postavil naslednje delegatsko vprašanje: »V Celju so me zadolžili, 
naj vprašam, kako je z zakonom, ki ureja prometni davek na kavo. Ker je bila 
v juliju ali juniju na svetovnem trgu kava cenejša, se je pri nas, da se kava 
ne bi pocenila, zvišal prometni davek. Kasneje, ko se je kava podražila, pa je 
stopnja prometnega davka ostala nespremenjena. Glede tega prosim za od- 
govor.« 

Stopnja temeljnega prometnega davka na kavo in kavnih ekstratov je bila 
v letošnjem letu spremenjena že štirikrat, in sicer: 

1. Z uredbo o povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi stopenj temeljnega 
prometnega davka na promet določenih proizvodov, (Uradni list SFRJ št. 7/79), 
s katero je bila stopnja prometnega davka na kavo in kavnih ekstratov po- 
večana od 40 na 60'%. 

2. Z zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčenju proizvodov 
in storitev v prometu, (Uradni list SFRJ št. 26/79), s katerim je bila stopnja 
temeljnega prometnega davka povečana od 60 na 102,14 %, ukinjena pa je bila 
uvozna taksa na kavo. 

3. Z uredbo o povečanju, zmanjšanju, oziroma odpravi stopenj temeljnega 
prometnega davka na promet določenih proizvodov, (Uradni list SFRJ, št. 
39/79), s katero je bila stopnja zmanjšana od 102,14 na 88,36 % za praženo in 
mleto kavo ter na 87,90 % za surovo kavo. 

4. Z uredbo o povečanju, zmanjšanju, oziroma odpravi stopenj temeljnega 
prometnega davka na promet določenih proizvodov, (Uradni list SFRJ, št. 
57/79), s katero je bila stopnja zmanjšana od prej navedene na 72,29 % za 
praženo in mleto kavo ter na 75,81 ^/o za surovo kavo. 

Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja in oce- 
njuje kot nesprejemljivo, da je bil letos že štirikrat sprejet nenačelni način 
razreševanja problemov preskrbe tržišča s kavo, po katerem se razlike v na- 
bavni ceni uvožene kave urejajo s spreminjanjem stopenj temeljnega promet- 
nega davka. Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob zadnji razpravi o 
spremembah temeljnega prometnega davka na kavo zahteval, da Zvezni izvršni 
svet takoj zadolži strokovne službe, da proučijo in najkasneje do konca tega 
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leta predlagajo konkreten predlog o trajnem sistemu oblikovanja cen za kavo. 
Pri tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je Republiški ko- 
mite za tržišče in cene že pred časom ponudil konkreten predlog o trajnem si- 
stemu oblikovanja cen za kavo, ki pa doslej v telesih federacije ni bil ob- 
ravnavan. 

Ob tem pa je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mnenja, da je treba pri 
politiki oblikovanja stopenj temeljnega prometnega davka upoštevati nasled- 
nje: da ni sprejemljivo nihanju nadaljnjih cen kave na svetovnem trgu prila- 
gajati stopenj temeljnega prometnega davka, da ne bi bilo umestno, ob spre- 
jeti politiki večjih davčnih obremenitev uvoženih in luksuznih proizvodov ter 
politiki omejevanja uvoza, zniževati stopnje temeljnega prometnega davka na 
kavo, in zadnje, da pogoste spremembe stopenj temeljnega prometnega davka 
povzročajo velike težave in manjšo preglednost pri obračunavanju temeljnega 
prometnega davka pri organizacijah združenega dela. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Bračič, boste sedaj 
odgovorili, ali ste zadovoljni z odgovorom ali potem, ko dobite pismeni od- 
govor? (Ko bodo dobili pismeni odgovor.) 

Danes smo dobili še dve delegatski vprašanji. Eno je iz Skupščine občine 
Murska Sobota, kjer sprašujejo, kako daleč so priprave za izgradnjo elektrarn 
na Muri, drugo pa iz Skupščine občine Ljubljana-Šiška, ki poudarja pomen 
turistične dejavnosti za našo republiko in sprašuje, zakaj je bil na zasedanju 
26. septembra umaknjen predlog za izdajo zakona o turizmu in kdaj bo pred- 
log za izdajo zakona o turizmu prišel na dnevni red? Na ti dve delegatski vpra- 
šanji bo dan odgovor na naslednji seji zbora. 

Zeli kdo od delegatov postaviti še kakšno delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 
Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejeli 

končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in z Družbenopolitičnim 
zborom. 

Pred zaključkom današnje seje pa predlagam, da 30. sejo Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije skličemo za sredo, 26. decembra 1979. Na tej seji bodo 
obravnavane naslednje točke dnevnega reda: 

1. Predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980, v letu 1980, 

2. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz' dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, 

3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, 

4. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1980, 
5. predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunava- 

nja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975—1979, 

6. predlog zakona o spremembi zakona o odložitvi obračunavanja amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 
1977 do 1979, 

7. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

8. predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije, 
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9. predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za po- 
trebe republiških organov in orgailizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980, 

10. predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, ki naj ga predloži Izvršni svet do 12. decembra, 

11. osnutek zakona o spremembah zakona o določitvi celotnega zneska 
sredstev za financiranje programa integracije skupnih služb za vodenje civil- 
nih in vojaških letal v obdobju od leta 1977—1981 in programa modernizacije 
skupnih služb za vodenje civilnih letal v obdobju od leta 1976—1981. 

Vprašujem vas, ali se s takim predlogom dnevnega reda strinjate? (Da.) 
Če bo na predlog zakona o sistemu družbenega planiranja toliko amand- 

majev, kot na prejšnji seji zbora, potem bomo najverjetneje preložili skle- 
panje o tem zakonu na naslednjo sejo zbora, da ne bi prišlo do težav, ki smo 
jim bili priča pried kratkim. 

Ugotavljam torej, da bo 30. seja Zbora občin 26. decembra, s predlaga- 
nim dnevnim redom. 

Ker smo s tem dnevni red današnje seje izčrpali, se vam zahvaljujem za 
udeležbo in razpravo ter zaključujem 28. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 15.45.) 
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(10. oktobra 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 23. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Tovariš podpredsednik Uršič se je opravičil, zato bi predlagala, da mi po- 
maga voditi sejo tovariš Janko Ževart. Se strinjate z mojim predlogom? (Da.) 
Prosim tovariša Ževarta, da se mi pridruži za predsedstveno mizo. 

Za današnjo sejo so se opravičili delegati: Vlado Beznik, Jože Božič, Stane 
Gavez, Janez Japelj, Rudi Kropivnik, Štefan Strok, Igor Uršič in Štefanija 
Zagmaister. 

_ Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni pred- 
ložila zboru nobene zadeve, umikam točko volitve in imenovanja z dnevnega 
reda. 

Glede na to, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 22. seje Družbenopolitičnega zbora; 
2. poročilo o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 

SR Sloveniji; 
3. poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike re- 

publike; 
4. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Zeli kdo postaviti že na začetku seje delegatsko vprašanje ali dati po- 

budo? (Da.) Tovariš Miran Potrč ima besedo. 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! 
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V Delu, z dne 5. oktobra smo pod naslovom »Zakonski predpis v prid stan- 
dardu« prebrali, da po poročilu Zveznega sekretariata za informacije Zvezni 
izvršni svet pripravlja, oziroma je sprejel predlog Zveznega sekretariata za ti- 
nance, naj bi se spremenil zakon o določanju in razporejanju celotnega prihodka 
in dohodka, s katerim bi temeljnim organizacijam združenega dela, ki po Šest- 
mesečnem in devetmesečnem obračunu poslujejo z izgubo, omogočili,^da izp a- 
čujejo osebne dohodke na ravni povprečnih osebnih dohodkov, izplačevanih v 
panogi, ki ji pripadajo, če ne bi mogle zagotoviti sredstev za izplačilo osebnih 
dohodkov v višini, ki jo predvidevajo njihovi samoupravni splošni akti. Služba 
družbenega knjigovodstva v republiki in pokrajini pa naj bi ugotavljala zneske 
povprečnih osebnih dohodkov na osnovi podatkov iz zaključnih računov v pre- 
teklem letu. 

V zvezi s tem zapisom bi želel opozoriti, da je bil letos spomladi dopolnjen 
zakon o pogojih in postopku sanacije, v katerem je opredeljeno, da lahko de- 
lavci ki imajo ob zaključnem računu izgubo, dokler ne predložijo sanacijskega 
programa, izplačujejo osebne dohodke največ v višini povprečja devetih mese- 
cev preteklega leta, vendar ta višina ne sme biti višja kot je povprečno v tej 
panogi. 

Vemo, da se približno isti predlogi oblikujejo tudi v sedaj pripravljenem 
novem osnutku zakona o pogojih in postopkih za sanacijo. Vemo pa tudi da 
zakon o celotnem prihodku in dohodku temeljnih organizacij združenega dela 
v eni od svojih načelnih določb sicer opredeljuje, da morajo delavci prilagajati 
osebne dohodke sprotnemu gibanju dohodka, vendar precizno ne opredeljuje, 
kakšno višino osebnih dohodkov naj bi prejemali delavci, če poslujejo z izgubo 
in ki je ugotovljena tudi v periodičnem polletnem in devetmesečnem obračunu. 

Glede na vse povedano, ugotavljamo, da gre za več zakonskih predpisov, ki 
urejajo to problematiko. Ugotavljamo, da so predlogi za urejanje teh vprašanj 
različni čeprav gre za izjemno pomembno vprašanje, tako z vidika položaja de- 
lavcev v temeljni organizaciji združenega dela z vidika njihove odgovornosti za 
upravljanje z družbenimi sredstvi, verjetno pa tudi z vidika funkcioniranja 
družbenoekonomskih odnosov v družbi sploh. Mislimo, da bi bilo to pomembno 
vprašanje potrebno reševati tudi v primerih, ko se izkaže izguba ob polletnih m 
devetmesečnih obračunih, vendar enotno in po proceduri, ki zagotavlja, da 
lahko delegati dobijo mnenje svoje delegatske baze in mislim, da tudi po pro- 
ceduri po kateri bi bilo možno, da izvršni sveti republik in pokrajin pa tudi 
Zveze sindikatov, ki so soodgovorni za oblikovanje in razporejanje ter za poli- 
tiko delitve dohodka in osebnih dohodkov, o tem povedo svoje mnenje. 

Poskušali smo dobiti nekaj osnovnih informacij o tem, kakšen je ta kon- 
kreten predlog, vendar so te informacije različne in nepopolne m ce so pred- 
logi takšni, kot so zapisani v Delu, potem so za naše pojme nesprejemljivi. Gre 
namreč za to, da bi s tako rešitvijo praktično omogočili delavcem v nekaterih 
temeljnih organizacijah, ki poslujejo z izgubo, da zaradi izgube izplačujejo de- 
jansko višje osebne dohodke, kot so jih imeli pred tem. 

Zaradi tega predlagam, da nas Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob- 
vesti o tem, kakšna je vsebina pripravljenega predloga m da pri tem sprejme 
naše opozorilo. Ce je predlog res takšen, kot je zapisano v Delu, menimo, da 
ni sprejemljiv. Izvršni svet naj se poveže tudi z našimi delegati v Zveznem 
zboru, ki bo o tem odločal in zagotovi, da se po vsebini in po postopku sprejme 
posebna dopolnitev zakona, tako da bo zagotavljala vpliv delegatov in da bo 
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konsistentna s cilji in sistemom družbenoekonomskih odnosov, ki smo jih po- 
stavili z zakonom o združenem delu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Postavljeno delegatsko vprašanje oziroma 
pobudo bomo posredovali Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, s tem, da 
ne bi vztrajali, da dobimo odgovor na današnji seji, ker je verjetno treba vpra- 
šanje temeljito proučiti. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
22. seje zbora. 

Osnutek zapisnika smo prejeli. Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali popra- 
vek k zapisniku? (Ne.) Če ne, dajem odobritev zapisnika 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 22. seje 
zbora. 

Predno preidemo k obravnavi posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zborom 
občin poslušali ekspoze predsednika Skupščine SR Slovenije, tovariša Milana 
Kučana, k poročilu o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih od- 
nosov v SR Sloveniji in uvodno besedo predsednika Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije tovariša Lojzeta Udeta, k poročilu o uresničeva- 
nju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. Na tem skupnem za- 
sedanju bo govoril tudi podpredsednik Republiške konference SZDL, tovariš 
Vlado Klemenčič. 

Prekinjam sejo in vas vabim na skupno zasedanje v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9,20 in se je nadaljevala ob 11,35.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Prehajamo 
na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uresničevanju dele- 
gatskega sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji. 

Poročilo je predložilo Predsedstvo naše Skupščine in je bilo objavljeno 
tudi v Poročevalcu št. 15. 

Poročilo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za 
družbenopolitični sistem našega zbora, Komisija za vprašanja borcev NOV, Ko- 
misija za narodnosti, Komisija za pravosodje, Zakonodajno-pravna komisija, 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Komisija za 
mednarodne odnose. Poročila smo prejeli. Poročili Komisije za mednarodne od- 
nose in Komisije za volitve in imenovanja smo prejeli danes. Prav tako smo 
danes prejeli tudi predlog sklepa k poročilu o uresničevanju delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Želi poročevalec Od- 
bora za družbenopolitični sistem dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Želi poroče- 
valec katerega drugega odbora ali komisije dopolniti poročilo? (Ne.) 

Predno preidemo na razpravo fakultativno predlagam, da oblikujemo de- 
lovno skupino, ki bi po razpravi eventualno predlagala spremembe predlaga- 
nega sklepa. V delovno skupino predlagam tovariša Ludvika Goloba, Miloša 
Prosenca in Emila Šuštarja. Ste za tak predlog? (Da.) 
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Predlog za delovno skupino je torej sprejet. 
Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Miloš Prosenc! 

Miloš Prosenc: Tovarišice in tovariši! Tovarišica predsednica mi je 
dala besedo zato, ker pri analiziranju delegatskih odnosov večkrat upravičeno 
omenjamo Socialistično zvezo in njene naloge in je zato treba v razpravi na 
našem zboru nekatere stvari poudariti tudi s tega vidika. 

V družbenopolitičnih organizacijah je preverjanje učinkovitosti delegat- 
skega sistema prav gotovo stalna naloga. V vsaki družbenopolitični organizaciji 
že imamo nekaj ocen o tem funkcioniranju. Ob tem pa je prišel premalo do iz- 
raza bolj odgovoren odnos do odpravljanja in preseganja ugotovljenih slabosti 
in pomanjkljivosti. Zato je poročilo, ki ga danes obravnavamo, temeljita osnova 
in možnost za to, da vsaka družbenopolitična organizacija, če se omejim samo 
nanje, posebno pa Socialistična zveza kot fronta, konkretno razdela svoje na- 
loge ter preveri svojo aktivnost in ravnanje, metode ter oblike dela v odnosu 
do delegatskega sistema. 

Ko je predsedstvo Republiške konference obravnavalo poročilo, je menilo, 
da je ta objektiven prikaz naše sedanje delegatske prakse in situacije. Zato raz- 
prave ni usmerilo v ocenjevanje posameznih ugotovitev iz poročila, ampak v 
to, kakšne in katere konkretne naloge ima na njegovi osnovi Socialistična zveza 
na vseh ravneh svojega delovanja in organiziranja. 

Zato smo za sejo predsedstva pripravili osnutek stališč in usmeritev v zvezi 
z nadaljnjim uresničevanjem odgovornosti Socialistične zveze za delovanje de- 
legatskega sistema in delegatskih odnosov. Kljub poskusom, da bi bili pri tem 
zelo konkretni in kljub temu, da smo opredelili in razdelali naloge krajevnih 
organizacij SZDL, občinskih konferenc SZDL, medobčinskih svetov SZDL, in 
republiške konference, pa se je pokazala stara, skoraj bi rekel karakteristična 
pomanjkljivost za vse družbenopolitične organizacije, da stanje delegatskih 
odnosov še preveč samo ocenjujemo, opazujemo in spremljamo, namesto, da bi 
se družbenopolitične organizacije vključevale v delo delegacij in svojo politično 
aktivnost organizirale ter planirale tako, da bi ta predstavljala nenehni vir 
usmeritev in pomoči za kvalitetno spremljanje delegatskih odločitev. 

Pri tem vemo, kakšni sta mesto in vloga Socialistične zveze kot političnega 
izraza delegatskega sistema. O tem je govoril tovariš Klemenčič in ni potrebe, 
da bi to ponavljal. 

Stališča in usmeritve, ki sem jih prej omenjal, bomo zato na izvršnem od- 
boru dogradili in jih ponovno vključili na dnevni red Predsedstva Republiške 
konference Socialistične zveze. Tako želimo zagotoviti, da bo to poročilo imelo 
tudi svoje akcijske učinke. Tako bo moralo tudi Predsedstvo Republiške kon- 
ference v skladu s svojo politično izvršno funkcijo bolj sproti analizirati po- 
samezna aktualna vprašanja delovanja delegatskega sistema, še posebej pa bo 
moralo obravnavati, kako v SZDL zagotavljamo pogoje za usmeritev in delo 
delegatov v družbenopolitičnih zborih in kakšne so izkušnje teh zborov. Se po- 
sebej bo potrebno spregovoriti o programiranju dela delegatskih skupščin in o 
programiranju dela družbenopolitičnih organizacij, o tem stiku, o katerem je 
govoril tovariš Klemenčič. Več pozornosti bo potrebno nameniti usmerjanju in 
aktivnosti občinskih organizacij Socialistične zveze in medobčinskim svetom 
SZDL v odnosu do delegatskega sistema. 

Aktivnost in preseganje slabosti v funkcioniranju delegatskega sistema se- 
veda nista odvisna samo od sestankov in ugotovitev ter od naših dogovorov, 
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ker so mnoge ugotovitve že precej jasne. Mene na primer zelo moti, da se v 
krajevni skupnosti kar naprej pogovarjajo, kdo bo usklajeval delo delegacij za 
samoupravne interesne skupnosti z delegacijo za družbenopolitično skupnost, 
kadar gre za vprašanja skupnih usmeritev glede na že verificirane interese 
občanov v določeni krajevni skupnosti. Pri tem pa se krajevna konferenca 
SZDL ne sestaja, predsedstvo te konference pa se ukvarja z vsem drugim in le 
malo s programom delegatske aktivnosti. Mislim, da bomo morali v takih pri- 
merih doseči to, da se naše ravnanje začne spreminjati. 

Poročilo ugotavlja, da so v občinah delegacije premalo povezane pri obli- 
kovanju in usklajevanju skupnih stališč. Tu bi se morale uveljaviti konference 
delegacij, ki morajo postati oblika široke družbene konzultacije, z nujno vklju- 
čitvijo Socialistične zveze. To omenja poročilo in smo vse to že tudi ugotovili, 
nismo pa povsod dosegli, da bi vsaka občinska konferenca resneje pristopila k 
razdelavi metod za usklajeno politično akcijo. Tudi to nas seveda še v mnogih 
občinah čaka, s tem pa ne rečem, da ni bilo ponekod tudi zelo očitnih naporov 
v tej smeri. 

Glede tega, kako naj na primer v republiki deluje Družbenopolitični zbor 
in kakšna je naloga ter vloga Socialistične zveze do tega zbora, imamo veliko 
napisanega. Mislim, da ugotovitev ne manjka, vendar smo se šele ob tem po- 
ročilu odločili in organizirali, da bomo nekatera vprašanja delovanja tega zbora 
ponovno obdelali celoviteje, tudi na predsedstvu in potem seveda tudi kaj 
spremenili v svojem ravnanju, predvsem v ravnanju družbenopolitičnih orga- 
nizacij do tega zbora. 

Seveda, ko s tako vnemo govorimo o pomanjkljivostih ter o tem, da je v 
odnosu do delegatskega sistema še veliko neizpolnjenih obveznosti Socialistične 
zveze in s tem vse fronte, pri tem nikakor ne jemljemo teže in objektivnosti 
globalni oceni, da je delegatski sistem že do sedaj napravil velike korake in je 
zato politično poudarjena zahteva, da imamo do njega še ofenzivnejši odnos, 
nujna, saj gre za enega od stebrov našega političnega sistema. Pri tem si mo- 
ramo prizadevati ne samo za formalno vzpostavljanje vezi med delegacijo in 
družbenopolitičnimi organizacijami in podobno, ampak za vsebino delegatskega 
sistema. Že številčnost delovnih ljudi, vključenih v delegacije, predstavlja silo 
in če nismo prišli dovolj daleč, da bi delavec preko delegacij odločal tudi o 
vseh vprašanjih družbene razširjene reprodukcije, to ni predvsem problem 
samo delegacij in delegatov, ampak zadenemo tu še na druga vprašanja samo- 
upravnega položaja delavca v osnovnih celicah organiziranja. 

Ob tem pa je bilo na seji Predsedstva Republiške konference tudi poudar- 
jeno, da je potrebno oceno delegatskega sistema vključiti v celovito oceno raz- 
voja našega političnega sistema socialističnega samoupravljanja, saj učinkovito 
funkcioniranje delegatskega sistema zagotavlja nadaljnjo rast moči samouprav- 
ljanja delavcev in občanov na vseh nivojih družbene organiziranosti. 

Pri tem pa je nujno registrirati tudi pojave, ki lahko vsebinsko škodujejo 
taki poti. O tem je v uvodu govoril tudi tovariš Milan Kučan. Nekateri od teh 
poudarkov pa so bili omenjeni tudi v razpravi na seji predsedstva in predsed- 
stvo jih je v celoti sprejelo kot skupne ugotovitve in skupna stališča. 

Ob tem bi rad še enkrat poudaril, da mora aktivnost družbenopolitičnih 
organizacij izražati tudi neprestano odgovornost za razvoj celotnega političnega 
sistema. Zato imajo družbenopolitične organizacije tudi ustavno opredeljeno 
funkcijo o njem. To funkcijo družbenopolitične organizacije realizirajo z meto- 
dami množičnega dela, aktivnosti, obveščanja ljudi, s takimi oblikami in meto- 
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dami dela, ki omogočajo široko angažiranje delovnih ljudi ter občanov in to 
predvsem že na temeljnih ravneh našega družbenopolitičnega organiziranja. Za- 
to mora biti vedno prisotno tudi kritično razmišljanje o metodah dela subjektiv- 
nega dejavnika. Menim, da je bila ta naloga sprejeta pri vseh družbenopolitič- 
nih organizacijah. Titova pobuda pa je dala temu delu nove konkretne impulze. 

Poseben vidik tega širokega delovanja družbenopolitičnih organizacij pa je 
prav delo v delegacijah in z delegacijami in ta družbenopolitična aktivnost bo 
morala biti še bolj prežeta s tem spoznanjem tudi pri vseh praktičnih ravnanjih 
in pri praktičnem organiziranju politične aktivnosti. 

Pri tem pa za Socialistično zvezo velja, da mora sama najprej delati čim- 
bolj odprto in demokratično. Se bolj mora razviti pestre oblike dela od krajevne 
skupnosti naprej. Oženje aktivnosti Socialistične zveze, na primer samo na po- 
litično-izvršne organe, zajema preozek krog ljudi in to ni zadostna širina za 
dobro delovanje SZDL kot fronte ljudi in njihovih organiziranih oblik delo- 
vanja. Več sekcij v krajevni skupnosti, boljše delo svetov v občinskih konfe- 
rencah SZDL in pri Predsedstvu Republiške konference, več usklajevanja po- 
litične akcije, še večja širina dela, pomeni tudi aktivnost večjega števila ljudi, 
hkrati pa so to tudi pogoji za boljše funkcioniranje delegatskega sistema in de- 
legatskih odnosov. Zato ob pripravah na volilno konferenco posvečamo tem 
vprašanjem osrednjo pozornost. 

Ob tem bi samo še poudaril, da moramo v Socialistični zvezi razviti tudi 
znotraj te organizacije dobre delegatske odnose ter čim več takih oblik dela, 
ki bodo pomenile demokratično konzultacijo in v katerih lahko prihaja do po- 
bude delovnih ljudi in občanov in tudi do frontne odgovornosti. 

Večkrat je bilo že rečeno, da Socialistično zvezo razvijamo tudi kot fronto, 
vendar v praksi še ne funkcionira tako in pri tem ima vsaka od družbenopoli- 
tičnih organizacij del svoje politične odgovornosti. Ko analiziramo vprašanja 
delegatskega sistema, bi bilo dobro, če v vseh družbenopolitičnih organizacijah 
tudi kritično preverimo svoje odnose do utrjevanja Socialistične zveze kot 
fronte vseh organiziranih subjektivnih sil. 

V nadaljevanju bi lahko rekel samo še nekaj glede Družbenopolitičnega 
zbora. Pomembno mesto v odnosih med občinsko in republiško, Skupščino in 
med družbenopolitičnimi organizacijami, povezanimi v SZDL, zavzema Druž- 
benopolitični zbor. Njegovo delovanje naj bi zagotovilo prisotnost družbenopo- 
litičnih organizacij pri skupščinskih odločitvah. To ugotavlja poročilo in hkrati 
poudarja, da funkcija družbenopolitičnih zborov v občinah še ni v celoti ures- 
ničena in da so delegati v družbenopolitičnih zborih še premalo povezani z 
občinsko konferenco Socialistične zveze. Te ugotovitve prav gotovo veljajo tudi 
za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. 

Socialistična zveza mora biti v odnosu do tega zbora najprej fronta opre- 
deljevanja in usklajevanja stališč do problemov, ki jih ta zbor ima na dnev- 
nem redu, seveda pa ne do vseh. Zagotavljati mora tudi, da Družbenopolitični 
zbor ter njegova funkcija ostane znotraj ustavno opredeljenih namenov. Druž- 
benopolitični zbor mora predvsem odigrati svojo vlogo, kadar prihaja do raz- 
ličnih stališč v ostalih dveh zborih in tako imajo družbenopolitične organiza- 
cije možnost vplivati na vsebino skupščinskih odločitev, s tem pa seveda pre- 
vzemajo nase tudi skupno odgovornost, saj tisto, kar je sklenjeno postane 
skupna družbena norma, ki zahteva tudi ravnanje in obnašanje v skladu s 
sprejetimi delegatskimi zaključki in stališči. 
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V odnosu do problemov, ki so na dnevnem redu Družbenopolitičnega zbo- 
ra, stališča družbenopolitičnih organizacij, če ostanejo zaprta znotraj same or- 
ganizacije, ničesar ne spreminjajo, niti veliko ne spreminjajo stališča, ki jih 
tik pred zdajci s strani posameznih družbenopolitičnih organizacij ali pa tudi 
frontne Socialistične zveze naslovimo na ta zbor. Tako stanje pa bo verjetno 
vse dotlej, dokler ne bomo imeli takega pristopa, da bi ta stališča nastajala 
vsaj ob nekaterih pomembnih vprašanjih, od temeljnih ravni organiziranja 
navzgor in dokler se funkcija družbenopolitičnih organizacij ne poveže ter se 
ne pokaže kot integrativna funkcija v celotnem delegatskem sistemu. Hitro se 
lahko domenimo o raznih oblikah dela SZDL, pa tudi na predsedstvu glede 
posameznih stališč, seveda pa to nujno zahteva, da se hkrati tudi dogovorimo 
za frontno in usklajeno politično akcijo. 

Poslovnik Družbenopolitičnega zbora v 24. členu govori o tem, da zbor na- 
črtovanje svojega delovnega programa usklajuje z Republiško konferenco 
SZDL. Pri oblikovanju programov skupščinskih zborov smo storili korak na- 
prej, ker je ta vse bolj politični dokument o nalogah, ki morajo dobiti svoje 
mesto tudi v delovnih programih družbenopolitičnih organizacij. Pri uresni- 
čevanju tega programa imamo sedaj že nekaj izkušenj. V Socialistični zvezi smo 
skušali vedno opredeliti, katera vprašanja bomo obravnavali najširše v javni 
razpravi, katera bomo obravnavali na svetih, ki imajo vsi frontno sestavo, ka- 
tera na predsedstvu in katera na Republiški konferenci. Bilo je tudi veliko 
stališč s strani republiške konference do posameznih problemov na naših zbo- 
rih, vendar smo mnogokrat pri takšni organizaciji dela zamujali. Zato bomo 
morali biti še pozornejši ob programiranju dela skupščinskih zborov in pre- 
vzeti skupno odgovornost pri odločitvah o tem, v kakšno širino bomo šli s po- 
sameznimi temami, tako da pravočasno lahko uskladimo in vodimo tudi druž- 
benopolitično aktivnost v zvezi z dnevnimi redi delegatskih skupščin. Druž- 
benopolitični zbor pa mora biti seveda v sprejetem programu vedno odprt za 
nova vprašanja, probleme, dileme, za vprašanja, ki dobivajo politično težo in 
dimenzijo v vsakodnevni družbenopolitični praksi. 

Delegati v Družbenopolitičnem zboru — ponovno komentiram 24. člen po- 
slovnika — pa ob programu lahko predlagajo Republiški konferenci SZDL, da 
o posameznih vprašanjih, ki jih bo obravnaval ta zbor, predhodno razpravlja 
v svojem okviru oziroma v okviru svojih organov ter tako oblikuje svoja sta- 
lišča. Take pobude doslej še ni bilo in tudi v prihodnje verjetno ne bo pogosta, 
zato bi se morali dogovoriti za način, kako organizirano uresničevati to mož- 
nost in pobudo. Mislim, da bi tako pobudo moralo dati vodstvo zbora s pred- 
sedniki odborov predvsem takrat, ko ob obravnavi določenih vprašanj prihaja 
do različnih stališč in do bistveno drugačnih pogledov, kot so vgrajeni v osnut- 
ke ali pa so že v predlogih posameznih obravnavanih aktov. Če bi se to poka- 
zalo že v delovnih telesih, bi nujno morali vedeti, kdaj pravočasno reagirati in 
na osnovi te pobude uvrstiti posamezno problematiko na dnevni red republiške 
konference. Tako mora biti opredeljena ta obojestranska odgovornost, ker tistih 
nekaj profesionalnih delavcev v Republiški konferenci ne more s svojim de- 
lom pokrivati celotnega področja. Predvsem zaradi organov pri republiški kon- 
ferenci mora priti ta pobuda pravočasno do izraza. 

Odnose Republiške konference do Družbenopolitičnega zbora regulira tudi 
statut SZDL. Konferenca SZDL opravlja funkcijo skupne delegacije za dele- 
gate v Družbenopolitični zbor. Delegati v Družbenopolitičnem zboru pa so v 
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glavnem člani Republiške konference SZDL, oziroma imajo po statutu vse 
pravice in dolžnosti člana Republiške konference Socialistične zveze. 

Iz praktičnih razlogov se mi zdi ta rešitev pomanjkljiva, enostavno zato, 
ker se republiška konferenca sorazmerno redko sestaja in razmeroma redko 
obravnava zadeve iz delovnega programa zbora. Pretežna aktivnost SZDL in 
tako je prav, se odvija v svetih, koordinacijskih odborih in mnogo vprašanj se 
zaokrožuje na sejah predsedstva. Zato smo v prejšnjem skupščinskem man- 
datu člane Družbenopolitičnega zbora vključili glede na njihov interes v se- 
stav delovnih teles pri Republiški konferenci Socialistične zveze. Po drugih 
delegatskih volitvah tega nismo več dosledno izpeljali, izhajajoč iz tega, da je 
sestav Družbenopolitičnega zbora tak, da smo praktično vsi v sestavu Repu- 
bliške konference. Ker pa smo sedaj neposredno pred oblikovanjem nove re- 
publiške konference, predsedstva in vseh delovnih teles pri predsedstvu je 
prav, da se usmerimo v to, da bi bilo čimveč delegatov Družbenopolitičnega 
zbora vključenih v oblike dela v Republiški konferenci. Na ta način bi v vseh 
fazah vplivali na oblikovanje stališč SZDL za delovanje tudi v tem zboru. 

V poslovniku SZDL pa imamo tudi možnost, ki smo jo doslej bolj zane- 
marjali, da sprejme stališča o problematiki, kadar za obravnavo posameznih 
vprašnj z dnevnega reda Družbenopolitičnega zbora ni mogoče sklicati seje 
Republiške konference, skupno frontno Predsedstvo Republiške konference. 
V tem primeru je nujno v delo predsedstva vključiti tudi delegate iz Družbeno- 
političnega zbora, oziroma je potrebno omogočiti delovno, fleksibilno, hitro po- 
vezavo z vključitvijo nekaterih najbolj odgovornih delegatov tega zbora v delo 
predsedstva. Tu mislim na tiste, ki so odgovorni za koordinacijo pri posamez- 
nih nalogah, predsednike odborov in tako naprej. Vedeti pa je potrebno, da 
tudi pri tako reguliranih razmerjih predsedstvo nima vedno enake vloge. To 
je poudaril tudi tovariš Klemenčič. Če Predsedstvo Republiške konference 
SZDL povzema razprave, do katerih je prišlo v svetih, ali če povzema javne 
razprave, ima to že težo skupnih frontnih ocen in dogovorov, do katerih se je 
prišlo po najširši poti. Drugače pa je, če se razprava začne in konča samo na 
seji predsedstva. Takšne pristope pa je treba dobro organizirati, in mislim, 
da ne smejo biti pogostejši, ker pride tu do izraza le en del fronte ali pa kveč- 
jemu samo forumi, ne pa celotna širina političnega delovanja. 

V Družbenopolitičnem zboru vemo, da se moramo s strani Socialistične 
zveze zavzemati za usklađena frontna stališča. To pa pomeni, da se ob polni 
iniciativi in odgovornosti posameznih frontnih organizacij in na osnovi njihovih 
predlogov in stališč do posameznega vprašanja, oblikujejo skupne usmeritve 
in skupna frontna stališča v Socialistični zvezi. 

Tega seveda v dosedanji praksi nismo dosledno uresničevali. Velikokrat 
smo pri naših oblikah dela v Socialistični zvezi, pa tudi v samem predsedstvu, 
obravnavali vprašanja dnevnega reda brez poprejšnje obravnave v svojih druž- 
benopolitičnih organizacijah, oziroma brez stališč in usmeritev in je v takšnih 
primerih težko oblikovati skupno frontno mnenje, usmeritev in stališče. 

Za delegate, ki so kandidirani v posamezne družbenopolitične organizacije, 
pa je ob takih pripravah za Družbenopolitični zbor verjetno prav in koristno, 
da se sestajajo tudi v okviru delegatov, ki so jih v Družbenopolitični zbor 
usmerile posamezne družbenopolitične organizacije, vendar ne s tem name- 
nom, da oblikujejo stališča, ker je to stvar voljenih organov vsake družbeno- 
politične organizacije. Če pa bi le ohranili tudi to obliko sestajanja, bi bila 
funkcije take oblike sestajanja dvojna: da se na primer dogovorijo za konkret- 
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no nastopanje na zboru in da sproti ocenjujejo način delovanja zbora ter po- 
goje, ki jih imajo zato, da lahko povedo svoja stališča oziroma jih uskladijo v 
fronti. Tu lahko pride tudi do pobude in dobro bi bilo, če bi do nje večkrat 
tudi prišlo, glede tega, kaj naj obravnava SZDL ali pa na primer sindikat, 
glede na posamezno temo dnevnega reda. Pomembno je, da nam iz tega sesta- 
janja ne nastane več političnih usmeritev za nastopanje v Družbenopolitičnem 
zboru, ker če bi delali tako, bi lahko prihajalo na Družbenopolitičnem zboru 
do razčiščevanja posameznih stališč, to pa bi pomenilo, da Socialistična zveza 
kot fronta ni opravila svojega dela v tej smeri. 

Iz današnje razprave z uvodi, ki so bili podani na skupnem zasedanju zbo- 
rov, bomo morali črpati naloge v pripravah na volilno konferenco in naloge, 
pri oblikovanju predvidenih dopolnitev statuta SZDL Slovenije in poslovnika 
Republiške konference SZDL. 

Na zaključku bi rad povedal, da se strinjam s predlogom sklepa Družbeno- 
političnega zbora, ki ga bomo sprejeli ob obravnavanju poročila, ker mislim, 
da nima pomena, da iz tega sklepa nastane vseobsežen zbir novih nalog in s tem 
neka nova resolucija za ravnanje na tem področju. Menim, da je poročilo do- 
volj konkretno, da je lahko za slehernega osnova za obdelavo njegovih nalog. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Prosenc! Besedo ima 
tovariš Peter Toš! 

Peter Toš: Tovarišice in tovariši! Poročilo o uresničevanju delegat- 
skega sistema v SR Sloveniji je nesporno celovita in konkretna analiza delo- 
vanja delegatskega sistema ter podlaga za temeljito preverjanje družbene 
prakse s sprejetimi usmeritvami. Za vse družbenopolitične organizacije, še po- 
sebej pa za Zvezo komunistov pa je pomembna osnova tudi v pripravah na 
V. sejo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije za osrednjo točko: 
»Vloga in naloge Zveze komunistov pri nadaljnjem razvoju političnega sistema 
socialističnega samoupravlj anj a.« 

Prav tako bi se v celoti strinjal z ocenami, ki jih je nanizal tovariš Kučan 
v svojem današnjem referatu in bi vas opozoril na nekatere ključne slabosti 
pri uresničevanju političnega sistema. Prav tako podpiram tudi razpravo to- 
variša Klemenčiča in tovariša Udeta. 

Nesporno sta za razvoj in uresničevanje političnega sistema še vedno 
osrednjega pomena zlasti dva temeljna, lahko bi rekli tudi razredna cilja: ne- 
posredna socialistična samoupravna oblast, samoupravno organiziranje delav- 
cev in delovnih ljudi ter občanov ter poglabljanje socialistične samoupravne 
demokracije v celotni praksi delovanja našega političnega sistema. 

Ta dva cilja prevevata vse naše družbene napore tako v smeri institucio- 
nalne graditve našega političnega sistema, v smeri razvoja odnosov znotraj 
postavljenih institucij, kot tudi v smeri uresničevanja vlog posameznih dejav- 
nikov, zlasti še organiziranih subjektivnih sil v političnem sistemu socialistič- 
nega samoupravljanja. Na temeljih samoupravnega družbenoekonomskega po- 
ložaja delavcev v združenem delu in vseh delovnih ljudi ter občanov v kra- 
jevnih skupnostih smo zgradili sistem številnih demokratičnih institucij, ki v 
svetu nima primerjave v svojih učinkih. Ne le položaj delavcev in vseh delov- 
nih ljudi, ampak tudi dejanska stopnja uresničevanja njihovih interesov, stop- 
nja njihovega demokratičnega izražanja, soočanja in usklajevanja na osnovah 
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družbene lastnine in socialističnega samoupravljanja, skratka dejanska druž- 
bena moč samoupravno organiziranih delavcev in delovnih ljudi v njihovih 
temeljnih celicah ter sočasna uresničitev njihovega združevanja in povezova- 
nja, vse to v svetu nima primerjave in je kljub naši kritičnosti glede doseže- 
nega, svetal vzgled. 

Do doseženih rezultatov smo in seveda tudi moramo biti kritični zato, ker 
se zavedamo še mnogih začetnih slabosti. Vemo, da je na družbenoekonomskih 
osnovah socialističnega samoupravljanja mogoče in potrebno še mnogo bolj 
afirmirati človeka-delavca, samoupravljalca, njegov neposredni interes do dela 
in življenja. Vemo, da družbenoekonomski temelji položaja delavcev in delov- 
nih ljudi še zdaleč niso izčrpani, da še zdaleč ni uresničena demokratična vizija 
značaja odnosov v našem političnem sistemu, ki jih zahtevajo temelji naše 
družbene ureditve. 

Ko sem prebiral poročilo, sem iskal poglavitne razloge za slabosti v delo- 
vanju političnega sistema. Ocene se pogosto ustavijo na še ne dovolj uresničeni 
vlogi delegacij in delegatov, konferenc delegacij ter delegatskega zbora. Toda 
ali so poglavitne slabosti vzvodi, ki jih moramo spoznati in premakniti pri de- 
legatih? Mislim, da ne. Če delegati v delegaciji ne delujejo iz celovitosti druž- 
benoekonomskih pogojev svoje temeljne organizacije ter odnosov v svoji zdru- 
ženosti in povezanosti v procesu družbene reprodukcije oziroma v procesu 
ustvarjanja dohodka, če delujejo premalo povezani s svojo delegatsko bazo, je 
vzrok zato potrebno iskati predvsem v slabostih njihovega informiranja, v 
uresničevanju vloge poslovodnih organov in strokovnih služb, zlasti pa v ures- 
ničevanju vloge in odgovornosti vseh družbenopolitičnih organizacij, ki naj- 
večkrat še vedno s strani, skratka od zunaj, opazujejo delovanje delegatov. 

Ko ugotavljamo slabosti v različnih oblikah delegatske komunikacije, v 
bistvu v oblikah izražanja, soočanja in usklajevanja interesov v skupni interes, 
ki je skladen s splošnimi interesi naše družbe, se prav tako soočamo ne toliko 
s slabostmi naše politične akcije, naše idejnopolitične usposobljenosti, da v ne- 
pretrganem procesu razreševanja protislovij, usklajevanja različnih interesov, 
uresničujoč vlogo in odgovornost družbenopolitičnih organizacij, dejavno pri- 
spevamo k iskanju skupnih razvojnih rešitev, ki bodo vedno znova in vedno 
bolj poglobljeno razvijale družbeno lastnino in socialistično samoupravljanje, 
s tem pa utrjevale celovit družbeni položaj delavcev in vseh delovnih ljudi, 
razvijale in širile demokratični prostor za njihovo ustvarjalnost, za poglablja- 
nje kulture samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja, skratka osvo- 
bajale delo in človeka. Ta vloga in odgovornost družbenopolitičnih organizacij 
se pri vsaki izmed njih izraža v dveh smereh; kot odgovornost za politično 
organiziranje delavcev in delovnih ljudi v preseganju vseh spon njihove pre- 
tekle odtujenosti od pogojev in rezultatov dela, od urejanja skupnih in sploš- 
nih družbenih vprašanj, skratka od politike in političnega odločanja in kot od- 
govornost subjekta v političnem sistemu z ustavno jasno opredeljeno vlogo 
Zveze komunistov, Socialistične zveze, Zveze sindikatov, Zveze borcev, Zveze 
socialistične mladine. 

S tem ustavnim izhodiščem smo v Zvezi komunistov v celoti afirmirali 
sklepe VI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, na katerem je bila jasno 
začrtana pot za nadaljnji razvoj naše družbe ter vloga, položaj in odgovornost 
Zveze komunistov. 

S tem, ko so Zveza komunistov in druge družbenopolitične organizacije 
postale sestavni del političnega sistema, je politični sistem postal tudi edino 
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mesto, v katerem vsi družbeni dejavniki prevzemajo in nosijo javno družbeno 
odgovornost za svoje delovanje. 

Iz teh dveh izhodišč oziroma vlog družbenopolitičnih organizacij izhaja 
tudi odgovornost za krepitev vseh institucij delegatskega sistema ter njihove 
družbene vloge v delegatskih skupščinah. 

Pri tem velja posebej podčrtati Kardeljevo ugotovitev, sprejeto tudi v re- 
soluciji XI. kongresa, da so delegatske skupščine najpomembnejše mesto za 
uresničevanje družbene vloge vseh družbenopolitičnih organizacij. Ta vloga 
se lahko uspešno uresničuje le preko celote delegatskega sistema, preko delo- 
vanja družbenopolitičnih organizacij na vseh ravneh samoupravne in družbe- 
nopolitične integriranosti, v vseh krogih družbene organizacije in delegatskega 
zastopanja. 

V njenem okviru pa ima neposredno vključevanje družbenopolitičnih orga- 
nizacij v delegatski skupščinski sistem zelo pomembno vlogo. Preko delegatov 
in tega zbora se uresničuje direktna vloga naprednih in organiziranih sub- 
jektivnih sil za razvoj socialističnega samoupravljanja ter za varovanje prido- 
bitev socialistične samoupravne preobrazbe. 

Te odgovornosti na današnji stopnji razvitosti socialističnega samouprav- 
ljanja družbenopolitične organizacije ne morejo uresničevati več v okviru svo- 
jega lastnega organizma, ampak le kot sestavina političnega sistema kot dele- 
gatski Družbenopolitični zbor skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Z ustavo opredeljena vloga Družbenopolitičnega zbora, ki se nanaša na 
uresničevanje razvoja in varstvo z ustavo določenega socialističnega samo- 
upravnega sistema, še ni dovolj učinkovito uresničena v naši dosedanji druž- 
beni praksi. Na to nas opozarjajo ocene v poročilu, ko ugotavljamo primere, 
med drugim tudi poseganja tega zbora v pristojnosti drugih dveh zborov Skup- 
ščine. Na to nas opozarja ocena, da Socialistična zveza še ni v zadostni meri 
razvila svoje vloge za razvoj delegatskih razmerij, o čemer je ravnokar go- 
voril tovariš Prosenc, kažejo pa se tudi v tem, da prepočasi reagiramo na te 
in druge slabosti, da še nismo dovolj učinkoviti pri uresničevanju svoje ustav- 
ne vloge in odgovornosti. 

Negativnih pojavov v razvoju političnega sistema še ne uspevamo razkri- 
vati ob začetku njihovega nastajanja oziroma nismo še dovolj učinkoviti pri 
vnašanju, največkrat pravočasno sprejetih političnih ocen v naših družbeno- 
političnih organizacijah, v politični sistem, v delegatske skupščine, v spreje- 
manje takih ocen tudi v ocene delegatskih skupščin, na tej podlagi pa v akcijo 
vseh organiziranih sil socialistične zavesti in vseh dejavnikov našega politič- 
nega sistema za njihovo hitrejše preseganje, za hitrejši družbeni razvoj. 

Tovariš Prosenc je v svoji razpravi omenil poglavitne lastnosti, vlogo in 
odgovornost Socialistične zveze kot demokratične osnove celotnega delegat- 
skega sistema, ki jo lahko dosegamo le s stalnimi prizadevanji za uresničeva- 
nje vloge in odgovornosti sleherne družbenopolitične organizacije v Sociali- 
stični zvezi kot fronti. 

Nesporno je utrjevanje vloge Družbenopolitičnega zbora odvisno zlasti od 
tega, kako uspešno bomo dosegali izražanje, soočanje in usklajevanje v fronti, 
kako uspešno bomo dosegali izražanje neposrednih interesov delavcev, delov- 
nih ljudi in občanov ter ob vlogi njihovih družbenopolitičnih organizacij tudi 
demokratično soočanje, ne le med seboj, pač pa tudi s skupnimi in splošnimi 
interesi. Kako uspešno bomo na teh osnovah dejanskih problemov dela in živ- 
ljenja ljudi vedno znova uspeli dosegati enotnost politične akcije vseh družbe- 
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nopolitičnih organizacij. Enotnost je pogoj stabilnosti našega socialističnega 
samoupravnega razvoja. Dosegamo pa jo lahko le kot stalno prizadevanje za 
enotnost v Zvezi komunistov in v vseh drugih družbenopolitičnih organizaci- 
jah, kot enotnost vseh organiziranih subjektivnih sil in vseh delovnih ljudi in 
občanov v Socialistični zvezi, kot enotnost v delegatskih telesih vse do skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti. 

To enotnost, ki se v Skupščini potrjuje kot samoupravno in demokratično 
usklajeno skupno stališče, kot vedno nov korak v razvoju socialističnega samo- 
upravnega razvoja naše družbene skupnosti, pa lahko gradimo le na resničnih 
vprašanjih, na resničnih interesih oziroma problemih ljudi, njihovih temeljnih 
organizacij in skupnosti v družbenopolitičnih skupnostih. 

Pri tem pa ima Družbenopolitični zbor veliko odgovornost. Biti mora po- 
budnik za razpravo o dejanskih problemih družbenega razvoja v občini in re- 
publiki. To mu mora omogočati stalna delovna povezava slehernega delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, s politično akcijo, organi, ki to akcijo vodijo in 
zavzetimi stališči v posamezni družbenopolitični organizaciji ter z enotno akcijo 
in delovanjem v delovnih telesih v okviru Socialistične zveze. 

Z nadaljnjim razvijanjem takšne vloge in povezanosti delegatov ter vloge 
Družbenopolitičnega zbora v Skupščini, bo naš zbor vedno bolj odprt do aktu- 
alne družbene problematike in bo dovolj usposobljen za razpravo o njej, ne le 
v svojem lastnem okviru, marveč tudi v razmerju do drugih dveh zborov v 
Skupščini. S tem pa bo aktualna družbena problematika mnogo bolj prisotna 
v telesih političnega sistema ali drugače. Vedno, ko bo vključena v aktualni 
program akcije družbenopolitičnih organizacij, bo na ustrezen način vključena 
tudi v program delovanja delegatskih teles našega političnega sistema. To iz- 
raža tudi dograjen pristop k oblikovanju programa dela Skupščine SR Slove- 
nije, pristop, ki ga velja uveljaviti tudi pri programiranju dela v občinskih 
skupščinah. 

Mislim, da bo ta program vedno bolj preraščal iz dela programa v osrednji 
program najširše družbenopolitične in samoupravne aktivnosti v republiki ozi- 
roma v posamezni občini. Tako bomo vedno bolj dosegali namen Družbeno- 
političnega zbora, ki ga vidim zlasti v tem, da bo na njegovi podlagi in z njim 
politično življenje vedno bolj dosledno potekalo le po eni poti, po poti politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja in da bo pri tem ne le ohranjena 
nujna družbena vloga družbenopolitičnih organizacij, pač pa da se bo ta še 
bolj razvijala in uveljavljala. Družbenopolitične organizacije bodo dosledneje 
uporabljale politični sistem kot najučinkovitejše in tudi kot svoje sredstvo za 
razvoj socialističnega samoupravljanja in bodo znotraj njega kot njegov se- 
stavni del uresničevale svojo zgodovinsko poslanstvo. 

S tem se bo krepila vsebina in ustavni namen institucij političnega siste- 
ma, s tem pa tudi javna odgovornost družbenopolitičnih organizacij do vseh 
samoupravnih dejavnikov, do vseh delavcev, delovnih ljudi in občanov v poli- 
tičnem sistemu. 

Za uresničevanje takšne vloge je pomembno tudi naše delovanje, delovanje 
delegatov v Družbenopolitičnem zboru. Z odprtostjo svojih razprav, z zavrača- 
njem tu in tam še prisotnega in nepotrebnega formalizma, s še večjo delovno 
zavestjo, zlasti pa še bolj razvito odgovornostjo do svoje delegatske baze, do 
organov družbenopolitičnih organizacij, zlasti pa do enotnih stališč, sprejetih 
v Socialistični zvezi, lahko bistveno bolj uveljavljamo vlogo tega zbora pri de- 
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lovanju Skupščine, s tem pa direktno vlogo družbenopolitičnih organizacij v 
našem političnem sistemu. 

Vedno znova moramo zagotavljati, da se bo vsako aktualno družbeno vpra- 
šanje, ki zadeva razvoj odnosov v naši republiki, s tem pa položaj samouprav - 
ljalcev, obravnavalo ne le v naših družbenopolitičnih organizacijah, ampak tudi 
v tem zboru. Kot delegati smo soodgovorni za to, da bomo zagotavljali stalen 
pretok politične akcije vseh družbenopolitičnih organizacij v akcijo Družbeno- 
političnega zbora in s tem v bistvu skozi Skupščino v delovanje celotne samo- 
upravne baze našega političnega sistema. 

Družbenopolitični zbor še ni dovolj uresničena možnost za preraščanje po- 
litične akcije v aktivnost vseh samoupravnih subjektov. V političnem sistemu 
socialističnega samoupravljanja, kjer je enotnost dosežena v Socialistični zvezi 
kot fronti, ta enotnost v bistvu v političnem sistemu socialističnega samouprav- 
ljanja služi samo kot podlaga in izhodišče, ne pa kot končni cilj naše politične 
akcije, kot podlaga in izhodišče za naše delovanje v političnem sistemu sociali- 
stičnega samoupravljanja. Ta vprašanja bi si morali na sejah našega zbora, se- 
veda tudi v okvirih posamezne družbenopolitične organizacije, pogosteje za- 
stavljati, ne le v nekih faznih razdobjih, ko delamo bolj poglobljeno analizo 
uresničevanja našega političnega sistema in vedno znova ugotavljati v razvoju 
spoznane slabosti ter iskati tudi rešitve za njihovo preseganje. 

Tovarišice in tovariši! Ta in druga vprašanja, ki jih obravnava poročilo in 
ki so bila obravnavana v uvodih in v dosedanji razpravi, bodo nesporno v 
središču pozornosti V. seje Centralnega komiteja in nesporno prav tako v ve- 
liko pomoč pri opredeljevanju nalog komunistov za hitrejše doseganje z ustavo 
zasnovanega političnega sistema socialističnega samoupravljanja in postavlje- 
nih ciljev. Prav tako pa se strinjam s predlogom sklepa za to točko. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Peter Toš! Tovariš 
Zoran Polič ima besedo! 

Zoran Polič: Tovarišice in tovariši delegati! Da bo razumljiv moj 
pristop, uvodoma ugotavljam, da se s poročilom v osnovi strinjam. Povsem pa 
se strinjam z uvodnim pristopom tovariša predsednika, ker menim, da ta pri- 
stop v celoti potrjuje teoretična razmišljanja in osnove, ki nam jih je dal to- 
variš Kardelj v svojih temeljitih razpravah o delegatskem sistemu. 

Kot sem rekel, se v osnovi strinjam s poročilom, prigovarjam pa predvsem 
njegovi nedorečenosti. Zdi se mi, da so stvari, ki bi jih bilo treba v tem po- 
ročilu, oziroma vsaj v naši nadaljnji akciji, bolj konkretno in jasneje oprede- 
liti. Če bom v svojih izvajanjih nedorečen, mi oprostite, ker vem, da smo v ča- 
sovni stiski in da človek ne more izkoristiti do konca vaše potrpežljivosti. 

Predvsem .se mi zdi, da bi moralo poročilo jasno ugotoviti, kje so sedaj 
naše osnovne naloge in kaj je najpomembnejše za nadaljnje utrjevanje razvi- 
janja delegatskega sistema. Deloma je to v poročilu navedeno, deloma so to že 
navajali ostali diskutanti, navedeno je tudi v vrsti drugih materialov, vendar 
se mi zdi, da je premalo konkretno za našo nadaljnjo akcijo. 

Za mene obstojata danes dve stvari, ki bi jih morali temeljiteje razrešiti 
in ki bi morale biti v ospredju naše pozornosti. Prva je informativni sistem in 
informiranje delegatske baze, to se pravi predvsem delovnih ljudi in druga, 
takoimenovani predhodni postopek. Če govorim o informiranosti se mi zdi, da 
ni dovolj, da v poročilu samo ugotovimo, da smo nekako zadovoljni s svojim 
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Poročevalcem, da pa dnevna informativna sredstva niso zadostila potrebam. 
Zdi se mi, in upal bi si celo reči, da informativna sredstva niti niso mogla 
drugače zadovoljiti potreb po informiranju delegatske baze zaradi tega, ker v 
razpravi z nami niso našla tiste prave poti, tistih pravih oblik, o katerih bi bilo 
treba razpravljati. 

Da bom konkreten. Za našega delavca v temeljni organizaciji združenega 
dela, je prav gotovo pomembno, kakšni so materialni odnosi, kako vplivajo 
določeni ukrepi, zakoni in tako dalje na materialne odnose, ki se bodo pojav- 
ljali v njegovi temeljni organizaciji. Namesto, da bi nam to bilo izhodišče in da 
bi ob vsakem predpisu, pa naj si gre za zakon, za podzakonski predpis, ali za 
neke sklepe, vedno skrbeli za to, da informiramo o vplivu ukrepov na kon- 
kretno situacijo, to nekako puščamo ob strani. Delovni ljudje tako šele po konč- 
nem vplivu zakona na njihovo dejavnost ugotavljajo, kaj so,pravzaprav njihovi 
delegati v Skupščini sprejeli. 

Zato se mi zdi, da se je treba zamisliti nad tem, kakšne naj bodo pravza- 
prav naše informacije ob aktih, ki jih dajemo v razpravo oziroma želimo, da 
bi jih sprejeli. 

Sklicujem se tudi na povsem umestno, potrebno in koristno akcijo, 
ki jo je v preteklem letu oziroma v začetku tega leta izvedel Centralni 
komite Zveze komunistov Slovenije, tako imenovano akcijo ob zaključnih ra- 
čunih. Naj mi oproste tovariši v Centralnem komiteju, ko mislim, da ta akcija 
ni dosegla tistega učinka, kakršnega bi lahko, če bi bil naš pristop drugačen in 
kaj pomeni danes od delavca zahtevati, da razpravlja o zaključnem računu, ki 
je osnova za marsikateri ukrep, ki ga sprejemamo v obliki zakona in odloka. 

Danes obravnavati zaključni račun takšen, kakršnega nam finančna služba 
predlaga, pomeni, vnaprej postaviti delavca v situacijo, da sploh ne ve, kaj se v 
njegovem podjetju dogaja. Zahtevati, da spremlja številne papirje, številne 
postavke in pozicije, da razmišlja o njih, razpravlja o njih, pomeni, da govo- 
rimo z njim tako, kot da je prišel najmanj s fakultete, če že ne z višje šole, ker 
marsikateri fakultetno izobraženi ljudje, z menoj vred, že ne razumejo več bi- 
lanc, takih kot se danes predlagajo za posamezne delovne organizacije. 

Zato se mi zdi, to sem že nekje zapisal, da bi pravzaprav morali iti v od- 
ločno bitko za takoimenovano samoupravno bilanco, ki bi v najpreprostejših 
besedah in v nekaj številkah povedala delavcu, kaj se dogaja z njegovim do- 
hodkom. Nisem za to, da se likvidira bilanca, kakršna se sicer pripravlja. Bi- 
lanca mora biti, ker nam služi za razna raziskovanja, za razne skupne preglede 
gibanj, pojavov in tako dalje, ki jih moramo preverjati v njihovih najširših 
aspektih. Samo to naj bo bilanca za strokovne ljudi, za službo družbenega knji- 
govodstva, za znanstvenike itd. Delavcu pa dajmo v roke material, ki bo pre- 
prost in razumljiv. 

O tem govorim zato, ker se mi zdi, da je to izhodišče tudi za naše informa- 
cije. Če ne bomo dali delavcu informacije o zaključnem računu, o tekočem 
stanju v njegovi gospodarski organizaciji in informacije o predvidenih ukre- 
pih, ki naj spremljajo njegovo dejavnost v bodoče, če ne bodo to različni ele- 
menti, pa vendarle tako preprosti, da jih lahko razume, potem naša informa- 
cijska dejavnost ne temelji na takih osnovah, da bi jutri lahko rekli: delegatska 
baza je v celoti obveščena in sposobna ukrepati. Če s tem povežem še to, kar 
smo slišali na zadnjem simpoziju na Bledu, da smo prišli že tako daleč, da bomo 
lahko računalniško, samo s pritiskom na gumb dobivali fantastične številke in 
da bodo imeli znanstveniki in strokovnjaki ogromno dela s tem, ko bodo ana- 
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lizirali podatke, ki jih računalniki dajejo, potem si samo zamislite delavca, kako 
naj bi ukrepal ob taki računalniški dejavnosti. Mislim, da je dejansko to eden 
od osnovnih problemov, ki mu moramo v bodoče posvetiti vso pozornost in ne 
smemo govoriti o tem, da na primer, dnevna informativna služba ni razumela 
naših potreb, ker jih mi sami še nismo do konca dojeli in nismo postavili infor- 
mativne službe na tiste osnove, ki bi dejansko služile delegatskemu sistemu. 

Da ne kritiziram nasploh, mi oprostite, če bom dodal še eno od mojih pri- 
pomb. Danes tisti organi, ki so v zvezni skupščini zadolženi, da pripravljajo 
informacijski sistem in ki bi nas morali opozarjati na stvari, ki so potrebne, 
kot na primer kako delegatsko bazo informirati o najpotrebnejšem, da bi lahko 
sodelovala pri sprejemanju odločitev, pa razpravljajo bolj o tem, ali je prav, 
da imamo poročevalca, informativni bilten in dnevne informacije, ali pa je 
morda treba vse to ukiniti in nadomestiti z nekimi novimi papirji in tako dalje. 
To je odraz nemoči, v kateri so se znašli, ker ne vedo, o kakšni vsebini naj bi de- 
jansko informirali. 

Drugi generalni problem, na katerega sem hotel opozoriti in za katerega 
se mi zdi, da je premalo poudarjen v samem poročilu, sem imenoval pred- 
hodni postopek. 

V poročilu govorimo predvsem o tem, da je edina rešitev takoj sprejeti 
dvofazni oziroma trofazni postopek. Precej govorimo o programu kot potreb- 
nem aktu v naši dejavnosti. Na drugi strani pa spet govorimo o zaprtosti Iz- 
vršnega sveta in upravnih organov v odnosu do Skupščine. Zdi se mi, da vse 
to lahko damo pod isti imenovalec in ugotovimo, da je prav, da postane pro- 
gram političen akt in da vse strukture, ki sodelujejo pri reševanju problemov 
iz tega programa v republiki, občini ali v federaciji, že razčiščujejo osnovne po- 
litične probleme. Toda ne pozabimo, četudi proglašamo program za političen 
akt in če se Socialistična zveza, Centralni komite, zbornica, sindikati in skup- 
ščina, med seboj tudi sporazumemo, da bomo enotno obravnavali tiste pro- 
bleme, o katerih hočemo razpravljati vsi ob istem času, da s tem še zdaleč ni- 
smo rešili problema, da bi s tem dejansko tudi mobilizirali delegatsko osnovo. 

Zato tudi toliko poudarjam ta, takoimenovani predhodni postopek, do ka- 
terega smo prišli po dolgoletnem razpravljanju v Zvezni skupščini in ostalih 
skupščinah do občinskih, ker se je pač pokazalo, da je dokument, ki prihaja v 
razpravo že preveč določen, da bi omogočal široko delegatsko razpravo. Dokler 
bo program samo tisto, kar bodo predlagali izvršni sveti in zvezni ali republi- 
ški organi, bo obstojala zaprtost izvršnega sveta. Čim bomo šli v predhodni 
postopek, ki za mene pomeni,'da lahko vsaka temeljna organizacija, vsaka kra- 
jevna skupnost, vsak državljan sproži problem, da lahko preko svoje delegacije, 
oziroma preko svoje organizacije opozarja na problem, ki ga je treba zakonsko 
urediti, bodisi z odlokom v občini, z zakonom v republikah, ali pa z zakonom 
v federaciji. Šele tedaj se bo odprla možnost, da temeljne delegacije resnično 
sodelujejo pri določanju tistega, kar naj'v končni fazi predstavlja nek akt ozi- 
roma nek dokument skupščine. Dokler pa v tej formi ne uresničimo možnosti 
za pobude delegacij, bo izvršni svet zaprt, tako dolgo bo obstojalo samo eno- 
stransko sestavljanje programov od vrha navzdol, to je od federacije na re- 
publiko, od republike na občine, od občine na krajevno skupnost in delovne 
organizacije. 

Če pa želimo, kar stalno, ponavljamo tako v republiških skupščinah kot 
tudi v Skupščini SFRJ, uvesti kontrolno funkcijo delegatskega mehanizma nad 
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izvajanjem določenih predpisov in pri tem ugotavljati, ali so ti predpisi po- 
trebni ali ne, pa ni edina pot za kontrolo pošiljanje komisij iz republike 
v krajevne skupnosti in v delovne organizacije, ampak možnost osnov- 
nih delegacij in vseh delovnih ljudi, da ob teh zakonih in odlokih, ki smo jih 
sprejeli, postavljajo vprašanje njihove koristnosti, potrebnosti in sploh upra- 
vičenosti. Iz teh vprašanj, iz teh, da tako rečem kontrolnih elementov, naj na- 
stajajo predlogi za takoimenovani predhodni postopek, kjer naj se sprožajo ali 
načelna, ali podrobna vprašanja, o katerih pa morajo vsi zainteresirani v dele- 
gatskem sistemu zavzeti svoja stališča, to se pravi, da se mora mobilizirati So- 
cialistična zveza, mora se mobilizirati Centralni komite in dati svoja stališča o 
tem vprašanju, skupno pa moramo ugotoviti, ali bomo pripravljali zakon, odlok 
ali kak drug akt. Potem bo povsem postranskega pomena ali se bo to naprej 
vodilo v treh, dveh ali celo v eni fazi, ker bomo že v prvi fazi omogočili, da se 
problem vsestransko osvetli. Potem lahko samo zadolžimo upravne organe in 
strokovne službe, da na teh stališčih izdelajo konkreten predpis. Naša stvar pa 
je potem, da ob osnutku ali pa ob predlogu samo ugotovimo, ali je služba res- 
nično zadovoljila zahtevam načelnih stališč, ki so bila ob postavljenem vpraša- 
nju sprejeta. 

Za mene to pomeni polno podporo koordinaciji in šele s tem dobi 
program pravo vsebino. Ta program, ki ga bomo sprejeli kot predlog Iz- 
vršnega sveta v republiki ali pa kot predlog Zveznega izvršnega sveta, bo samo 
dopolnilni program in bo postajal čedalje manj pomemben, ker so sistemski 
zakoni v glavnem sprejeti. Sedaj gre predvsem za uporabo in konsistentnost 
teh zakonov in tu mora zaživeti dejavnost temeljnih delegacij, ne pa, da bomo 
mi ugotavljali, kaj je treba v nekem zakonu dopolniti, oziroma spremeniti. 

Poskušal sem utemeljiti, zakaj ti dve stvari postavljam v ospredje, ob tem 
pa mi dovolite, da opozorim še na nekaj manjših problemov. 

Eden od teh je problem Družbenopolitičnega zbora, o čemer smo danes že 
veliko govorili in slišali. Zdi se mi pa, da o eni stvari, ki je v poročilu tudi 
navedena, ni bilo niti besede. Če bi ostalo to samo kot vprašanje, se mi zdi, da 
ne bi bilo prav. Namreč, v poročilu govorimo o tem, da je dejavnost oziroma 
pristojnost družbenopolitičnih zborov preobsežna in da sta predvsem dva ele- 
menta glede Družbenopolitičnega zbora odigrala pomembno vlogo. Prvi je se- 
stava Družbenopolitičnega zbora, o katerem pa je bilo že govora, zato o tem ne 
bi govoril. Dokler ne bomo natančno sledili temu, kar je napisal tovariš Kar- 
delj, in sicer kdo naj bo v Družbenopolitičnem zboru in kakšno odgovornost naj 
nosi, tako dolgo rešitve za pravilno funkcioniranje Družbenopolitičnega 
zbora ne bo. 

Druga stvar, o kateri še ni bilo govora, je način in metoda dela Družbeno- 
političnega zbora. V poročilu ugotavljamo, da: ni prav, da Zbor združenega 
dela in Zbor občin razpravljata pravzaprav na isti način in imata iste osnove 
in iste sklepe, še manj prav pa se mi zdi, da Družbenopolitični zbor razpravlja 
in pristopa k posameznim aktom na isti način, kot ostala dva zbora. Za nas 
niso pomembni niti posamezni paragrafi in še manj to, kako se bo glasil kak 
člen. Za nas je pomembno, da so vsa politična stališča, ki smo jih sprejeli v 
Socialistični zvezi kot fronti, se pravi vse organizacije, ki se v njo vključujejo, 
jasno izražena. Ali je potem tehnika takšna, ali drugačna, to ni več pomembno. 
Zato se mi zdi, da bo moral ta zbor, in temu bi morali posvetiti največ pozor- 
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nosti, v bodoče manj razpravljati o posameznih členih, amandmajih in podob- 
nem, zato pa več o temeljnih stališčih in se do njih pravilno opredeljevati. 

Druga pripomba k temu poročilu pa zadeva odnos do svetov. Zdi se mi, 
da grešimo predvsem v dveh smereh. Na eni strani odlagamo iz delegatske pro- 
cedure nekatere probleme na ta način, da jih prenašamo na svete, češ to pa 
naj rešijo sveti. Zdi se mi, da se s tem kot Skupščina odrekamo svoji funkci- 
ji, namesto, da bi v razpravi ugotovili, kje se resnično ne moremo zediniti 
zaradi določenih načelnih razlik. Samo taka vprašanja bi morali pošiljati svetu, 
s predlogom, da naj se odgovorni politični faktorji izrečejo o problemu. De- 
lamo pa drugače in si olajšujemo delo, ali pa tudi ne. Dogaja se, da prihajajo 
vprašanja na svete, ko stvari še sploh niso prišle v Skupščino in še ni razlik 
v pogledih. Tu imam v mislih predvsem zvezne svete, ker imam manj vpogleda 
v delo republiških svetov. Na ta način omogočamo, da nam svet potem diktira 
rešitve za zakonski tekst, kar je zame povsem nesprejemljivo. 

Morda na videz droben problem, je problem časovne usklajenosti dela. 
Pravim, na videz skromen problem, vendar naj opozorim, da če ne bomo rešili 
odnosa občinska skupščina—republiška skupščina, republiška skupščina—zvez- 
na skupščina in če se ne bomo dogovarjali o načinu reševanja tako, da bodo 
stvari resnično predhodno obravnavane — oprostite temu izrazu — v nižjih 
skupščinah, predno pridejo v reševanje na višje in dokler bomo zahtevali za 
delo v republiški skupščini in navzgor do zvezne skupščine hkrati mnenja ob- 
činskih skupščin, pa tega ne bomo časovno uskladili, se mi zdi, da bo tudi dele- 
gatski sistem doživljal težave in bo težko posloval tam, kjer bi sicer bila rešitev 
najlažja. 

Ce dovolite, imam samo še dve pripombi. Prva je k sklepom, četudi so ne- 
kateri tovariši sklepe potrdili in se z njimi strinjali. Predlagam, če je le mo- 
goče, da Družbenopolitični zbor, ko sprejema poročilo o delegatskem sistemu, 
tudi predlaga vsem svojim delovnim telesom, da na osnovi tega poročila, uvodne 
besede predsednika in razprave nadaljujejo z iskanjem poti, načina dela, z iska- 
njem možnosti, kako izboljšati pogoje dela in dograjevati delegatski sistem. 
O tej aktivnosti naj delovna telesa občasno poročajo zboru. To kar je predlo- 
ženo v sklepih, po mojem mnenju presega kompetence Družbenopolitičnega 
zbora, ker govorimo o tem, kaj mora vsa skupščina delati. Ne 'vem, če je prav, 
da tako govorimo, ne povemo pa, kaj naj konkretno delajo. 

V našem poročilu na eni strani, v začetku pravimo: »Še vedno se delega- 
cija pogosto ne smatra kot organ, preko katerega temeljne organizacije« itd., 
kasneje pa pravimo: »... zagotoviti delegaciji v temeljni samoupravni organi- 
zaciji in skupnosti enakovreden položaj z organi upravljanja.« Mislim, da bi to 
pomenilo, da ožimo funkcijo delegacije, če jo istovetimo z nečem, kar ona sicer 
koristi kot institucionalne forme, preko katerih rešuje neke probleme. Delega- 
cija je dejansko širša, je več kot organ upravljanja in je ne moremo ustavno ta- 
ko konstituirati. O tem tudi ni nikjer pisal tovariš Kardelj v svoji knjigi »Smeri 
razvoja«. Delegatski sistem je oblika organizacije delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi in občanov, tako za izvajanje oblasti, kakor tudi za opravljanje 
družbenih zadev na temelju samoupravljanja. Delegatski sistem je oblika sa- 
moupravne in demokratične integracije družbe, ki je sposobna izraziti tako se- 
danje interese in potrebe človeka in njegovih interesnih skupnosti ter družbe 
v celoti, kot tudi progresivne, dolgoročne cilje razvoja socialistične družbe in 
poti ter sredstva, ki so nujna za njihovo ustvarjanje. 
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Delegacija samoupravnih interesnih skupnosti na vseh področjih družbe- 
nega življenja je eksponent človeka kot nosilca konkretnih osebnih 
in družbenih interesov. Tudi po svoji demokratični prirodi delegatski sistem 
ne more funkcionirati, če je zaprt v svoje lastne institucionalne organ«? m oblike 
itd., da ne citiram več. Prostor v katerem se delegacija giblje, je širši. Dele- 
gacija je po našem ustavnem sistemu z jasnimi pristojnostmi opredeljen organ. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Polič. Tovarišica Ma- 
rija Aljančičeva ima besedo. 

Marija Aljančič: Tovarišice in tovariši! Pri prebiranju gradiva o 
delegatskem sistemu sem si zabeležila naslednje misli, ki jih želim povedati. 

Menim, da o funkcioniranju delegatskega sistema pogosto lepše pišemo in 
poročamo, kot mislimo in kot dejansko je, zato da ne bi bili slabši od drugih. 
Več pozornosti se posveča formalni plati, kot pa bistvu delegatskega odločanja. 
V prvi vrsti moramo biti kritični do sebe, saj se še vedno ne angažiramo do- 
volj tako kot bi to zahtevala obravnavana problematika. Tudi v delovnih orga- 
nizacijah je še premalo zainteresiranosti za večje angažiranje v procesih odlo- 
čanja Preslaba aktivnost nas vseh, ki smo del delegatskega sistema, je ena od 
velikih pomanjkljivosti. Na drugem mestu pa so take pomanjkljivosti, kot je 
neforumsko odločanje, direktorsko in izvršilno upravno sprejemanje odločitev, 
ki ne vpliva vzpodbudno na razvoj delegatskega sistema. Dokler delavci ne 
bodo resnično odločali o ustvarjenem dohodku, se ne bodo v večji meri anga- 
žirali v delegatskem sistemu in ne bo večjih razprav v Zboru združenega dela. 
Vse to je bilo rečeno tudi na seji obalne delegacije, ko smo obravnavali to 
poročilo. 

Sestanki delegacij so časovno preveč omejeni, da bi se lahko gradivo po- 
drobneje obdelalo, in je mnogokrat glavna skrb le določitev delegata za sejo. 
Vezanost delegata na družbenopolitične organizacije našega zbora ima večkrat 
za posledico preveliko čakanje delegata na vzpodbude, teh pa večinoma ni, ker 
družbenopolitične organizacije nimajo dovolj uskladenega programa del s 
programi skupščin, kar je ugotovljeno tudi v poročilu in na kar so danes že 
opozorili razpravljalci. 

Družbenopolitične organizacije v temeljnih organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih, občinah ter republiki, še premalo uporabljajo delegatski 
sistem za to, da bi preko njega uveljavili svoje politične opredelitve do dolo- 
čenega problema. Te gredo ponavadi po drugih poteh. Dokaz za to je tudi ta, 
da se na primer v temeljnih organizacijah ali v krajevnih skupnostih, delega- 
cija le redkokdaj sestane skupaj z izvršnim odborom sindikata, z Izvršnim od- 
borom Socialistične zveze, ali sekretariatom Zveze komunistov. 

Družbenopolitične organizacije naj bi preko svojih kadrovskih komisij tudi 
bolj skrbele za enakomernejšo obremenitev delegatov in dajale pobudo za hi- 
trejše zamenjave, ko se ugotovi, da ta ali oni delegat ne more opravljati svoje 
dolžnosti in je zaradi tega udeležba na sejah slaba, da ne govorimo o vsebinski 
aktivnosti. V poročilu se pravilno ugotavlja, da je informiranje delegatov za 
republiško Skupščino dobro. Informiranje je po številu publikacij in materialov, 
ki jih dobimo zadostno, po obsegu pa preobširno, kar delegate mnogokrat sprav- 
lja v težak položaj, kako se lotiti tako obsežnega gradiva in nas sili v odločitve, 
da spremljamo le določeno problematiko, na katero smo bolj vezani. 



520 Družbenopolitični zbor 

Povzetki gradiv premalo opozarjajo na odprta vprašanja in še posebno 
tista, ki jih z določenim predpisom ne bomo v celoti ali enostransko rešili. V 
gradivu bi morali biti v večji meri opozorjeni na posledice določenega pred- 
pisa, ne pa da se šele naknadno ugotavlja, kako z določenim predpisom, ki ga 
sprejemamo, odtujujemo delavcu dohodek in ga dajemo administraciji s čimer 
povzročamo zaostajanje na področju samoupravljanja in odločanja delavcev. 

V občinah je bila informiranju v delegatskem sistemu posvečena velika 
pozornost, rezultati vseh dogovorov in sklepov pa kasnijo. Na splošno zelo radi 
ugotavljamo, kako je informiranje pomembna dejavnost, ko pa je za to po- 
trebno dobiti ljudi in dati sredstva, se pa zelo počasi odmikamo od deklaracij. 
Zelo daleč smo še od tega, da bi za delegatsko odločanje obveščali vse delovne 
Jjudi, zato so še vedno najvažnejša sredstva obveščanja dnevni časopis, radio 
in televizija. Proces prilagajanja sredstev javnega obveščanja potrebam dele- 
gatskega odločanja, je šele na začetku, vendar tudi ta sredstva ne morejo po- 
kriti vseh posebnih potreb v občinah dn samoupravnih interesnih skupnostih. 
Zato smo v občinah ustanovili INDOK centre. Ustanovili smo jih in prepustili 
same sebi, ne da bi v ta informacijski sistem uspešno povezali vse, kar na pod- 
ročju informiranja delegatov v občini izhaja in deluje in tako pokrili to kar 
manjka. Glede mnogih INDOK centrov so še nerešena vprašanja, pri čemer 
nekateri nimajo izdelanega niti sistema informiranja in so kot otok sredi morja 
nezainteresiranosti. 

Opravka imamo skratka z nekim aktivističnim konceptom, v slabem smislu 
pristopa k informiranju, ki ne more biti solidna podlaga za dobro delegatsko 
odločanje. Ne moremo si dovoliti zapoznele in tehnično slabe oblike informi- 
ranja, ker je potem brez učinka. Ne da nimamo kadrov in sredstev, ampak ni- 
smo pripravljeni racionalno izkoriščati obstoječega, hkrati pa se sprašujemo, 
kje dobiti sredstva in ljudi. Mislim, da imamo v občinah in delovnih organiza- 
cijah in skupnosti dovolj sredstev in kadrov, da z majhnimi in racionalnimi 
kadrovskimi spremembami ter z večjo učinkovitostjo, to uredimo bolj kvali- 
tetno. 

Pogosto se napake pokažejo bolj pri koncu procesa informiranja, ko že 
izdane in pomembne informacije, v katere je bilo vloženo mnogo dela in sred- 
stev, nekje obleže in ne pridejo do porabnika. 

In za konec, čeprav je to mogoče majhna stvar, mislim, da je izkoriščanje 
vseh informacij prek časopisov in drugih sredstev obveščanja, ki jih ni tako 
malo in ki jih dobivamo, bodisi kot delegati ali kot občani, veliko premajhno in 
preslabo, zato jih vse premalo beremo. Ne vem sicer, kaj storiti, da bi se sta- 
nje izboljšalo, vendar mislim, da bi organizatorji in sklicatelji raznih sej, mo- 
rali biti bolj dosledni v zahtevi, da se materiali, o katerih se odloča, predhodno 
preberejo, ne pa, da se o stvareh razpravlja šele na osnovi informacije, dane 
na seji. Sicer pa je o informiranju bilo že toliko povedanega in sklenjenega, 
da je sedaj treba samo še hitreje pristopati k uresničevanju že sprejetih sklepov. 

Pravtako mislim, da so v poročilu analizirane vse pomanjkljivosti in da 
je samo potrebno, da vsaka sredina za sebe ugotovi, kje še zaostajamo, da bomo 
lahko šli hitreje naprej v uresničevanju delegatskega sistema. 

Predsednica Tiina Tomlje: Besedo ima tovariš Janko Ževart. 

Janko Ževart: Z obravnavanjem vprašanj, ki so vezana na uveljav- 
ljanje delegatskih odnosov in razmerij na vseh zborih republiške Skupščine smo 
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ponovno vzpodbudili številne dejavnike, od temeljnih delegacij, do skupščin 
občin in vodstev družbenopolitičnih organizacij, da so vsaj nekateri izmed 
njih, ponovno ocenili razmere v lastnih sredinah in se na tej osnovi dogovorili 
za naloge in aktivnosti v prihodnje. Ker razpravljamo o tej problematiki v 
Zboru, ki ga sestavljamo delegati družbenopolitičnih organizacij, to se pravi 
sredin, kjer smo v prvi vrsti odgovorni za delovanje in funkcioniranje politič- 
nega sistema, kaže posebej poudariti, da ponekod postaja že praksa, da se sicer 
še angažiramo na izdelavi analiz in ocen preko katerih se sicer dokopljemo do 
vzrokov in ugotovitev, vsevečkrat pa nam zmanjka moči, volje, vztrajnosti pa 
tudi odločnosti, da bi z organiziranim in usklađenim delovanjem take razmere 
tudi spreminjali. 

Sestavni del vsake politične, družbene in samoupravne akcije mora biti 
ne samo ugotavljanje, ampak tudi odpravljanje vzrokov. Enostavno in jasno 
povedano, ni nobenega tretjega, ki bi to delo opravil namesto nas. 

Iz ocen, ki so jih izdelale občinske organizacije Socialistične zveze, pa tudi 
občinske skupščine našega območja, so razvidni številni vzroki, ki stoje na poti 
hitrejšemu uveljavljanju delegatskih odnosov. Nobenega od teh ne kaže pod- 
cenjevati, pomembna je bitka in prizadevanje za odpravo vsakega od njih. 
Vendar, tako kot smo se mi sporazumeli, kaže bitko za hitrejše uveljavljanje 
delegatskega sistema voditi prvenstveno in predvsem na dveh frontah. 

Prva je v bolj odločnih in brezkompromisnih prizadevanjih za krepitev 
samoupravnega položaja delavca in občana, kot subjekta samoupravnega odlo- 
čanja v vseh temeljnih samoupravnih sredinah. Če se delavec in občan ne more 
samoupravno izraziti in uveljaviti v sredini kjer živii in dela, potem so vsa 
naša prizadevanja za večjo stabilnost in trdnost našega političnega sistema 
vprašljiva. Zato so prizadevanja za večjo učinkovitost iin usposobljenost vseh 
mehanizmov, v katerih se delovni ljudje in občani organizirajo in povezujejo na 
temeljni ravni, obenem bitka, če že ne predpogoj, za uspešno uveljavljanje de- 
legatskega sistema. Dokaz temu je, da so že doslej vse delegacije, ki izhajajo 
iz sredin, kjer je družbenopolitično in samoupravno življenje razvejano in 
razgibano, uspešno delovale. 

Druga fronta oziroma bistven predpogoj, tako vsaj mi ocenjujemo, je 
uresničevanje odgovornosti, ki jo ima subjektivni faktor, še posebej pa družbe- 
nopolitične organizacije kot sestavni del našega političnega in s tem tudi dele- 
gatskega sistema. 

Tovariš Kardelj v svojih študijah vedno znova poudarja potrebo po mo- 
bilizaciji vseh faktorjev družbene zavesti, in pravi: »Zanemarjati vlogo vseh 
teh dejavnikov, v vsakodnevni praksi in sistemu socialističnega samoupravlja- 
nja in njegove demokracije, posebno v njegovem delegatskem sistemu, pomeni 
onesposobiti ta sistem za življenje, ga kompromitirati in s tem odpirati pota 
za prodore birokratskih, konservativnih in drugih reakcionarnih tendenc.« 

Če smo vsaj malo samokritični, tu mislim na družbenopolitične organiza- 
cije, moram reči, da smo z redkimi izjemami, velja pa to seveda za vse druž- 
benopolitične organizacije, in za vse ravni, bili premajhna in preslaba opora 
celotnemu sistemu socialističnega samoupravljanja in povezano s tem tudi 
delegatskega sistema kot vzvodu za povezovanje in usklajevanje vseh inte- 
resov. Bili smo preslaba opora ne za njegovo formalno funkcioniranje, ampak 
za hitrejše in učinkovitejše razreševanje vseh vprašanj in problemov, ki v nji- 
hovem kopičenju lahko postanejo resna ovira, ne samo za hitrejši gospodarski, 
ampak tudi samoupravni in s tem demokratičen razvoj naše družbe. 
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Mnoge, v poročilu omenjene slabosti in vrzeli pri funkcioniranju delegat- 
skega sistema, gotovo ne bi bile prisotne, če se politične organizacije ne bi za- 
dovoljevale z vlogo opazovalca, ocenjevalca in kritika, ne pa graditelja in po- 
glavitnega dejavnika njegovega funkcioniranja. 

Naj naštejem še nekaj vzrokov, za katere nismo samo ugotovili, da ob- 
stojajo, temveč za katere smo se tudi dogovorili, da jih odpravimo. 

1. Vredno je omeniti, kot je bilo na eni od predhodnih razprav v skupščin- 
skih telesih poudarjeno, da smo ob tem, ko smo izpostavljali kolektivno delo 
in odgovornost delegacij, zapostavili in premalo zaostrovali individualno od- 
govornost vsakega delegata. Brez te individualne odgovornosti delegacija kot 
celota, ne more uspešno delovati. Nasploh se institucije javnega odpoklica pre- 
malo poslužujemo, ali bolje rečeno, se je sploh ne poslužujemo. 

2. Neizdelani oziroma vsebinsko in časovno neusklađeni programi dela te- 
meljnih delegacij, občinskih in republiške Skupščine, splošnih delegacij, skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, prav 
tako predstavljajo velike težave. 

3. Ugotovljeno je, da so neposredni interesi delovnih ljudi in občanov, vsaj 
do sedaj, v mnogo večji meri prihajali do izraza skozi delo skupščinskih, kot pa 
splošnih delegacij, ki jih marsikje, žal, še vedno tretirajo kot drugorazredne. 

Znotraj skupščinskega sistema se v mnogo večji meri uveljavljajo ti in- 
teresi prek zborov krajevnih skupnosti kot pa preko zborov združenega dela. 

Z vidika naših ugotovitev je najbolj odprto vprašanje možnosti vplivanja 
in odločanja delegatske baze v samoupravnih interesnih skupnostih na področju 
gospodarstva. Pri tem ne gre toliko za neodgovoren odnos delegatov, čeprav je 
tudi to prisotno. Bistvo je v neustrezni izpeljavi delegatskega sistema, na kar 
že dalj časa opozarjamo, vendar je doslej le malo oziroma ničesar storjenega, da 
bi lahko na podlagi kritičnih ocen prišli do bolj ustreznih rešitev. 

4. Kar zadeva medsebojno informiranost, ugotavljamo, da kljub določe- 
nemu napredku, doseženi rezultati niso v sorazmerju z napori in materialnimi 
sredstvi, ki jih v te namene vlagamo. Še bolj kot preobsežni in težko razumljivi 
materiali, nekatere delegate moti dejstvo, da ne znamo ali nočemo posameznih 
predlogov, oziroma rešitev predlagati variantno. Skozi tako prakso, se hote ali 
nehote, krepijo pozicije upravnih in izvršilnih organov, saj se ustvarja vtis, kot 
da le oni vedo, katere rešitve so optimalne oziroma, da je vsak problem razreš- 
ljiv samo na en način, kar je seveda daleč od resnice. 

5. Točna je nadaljnja ugotovitev, da je s strani delegatov premalo pobud, 
predlogov in protipredlogov, vendar je treba k temu dodati, da bi bil zanimiv 
podatek, koliko takih predlogov oziroma protipredlogov je bilo s strani pred- 
lagateljev sprejeto. Niso namreč tako osamljeni primeri, da se pogledi in sta- 
lišča, ki se razlikujejo od predlaganih, pa tudi razne kritične pripombe, ostro 
in avtoritativno zavračajo. 

6. Veliko oviro boljšemu delu temeljnih delegacij predstavlja dejstvo, da 
še v mnogih temeljnih organizacijah, pa tudi krajevnih skupnostih, gledajo in 
obravnavajo delegacije kot skupščinske organe, kot nekaj odtujenega, ne pa 
kot organ preko katerega delovni ljudje in občani za njih in v njihovem imenu 
urejajo vse zadeve, ki se lahko in morajo urejati le izven tovarniških zidov in 
meja krajevnih skupnosti in katerih odločitve še kako povratno vplivajo na 
pogoje njihovega dela in življenja. Da je temu tako, se da sklepati iz opozoril 
mnogih delegacij, ki tako v samoupravnih organih, družbenopolitičnih organi- 
zacijah, poslovodnih strukturah in strokovnih službah nimajo dovolj pomoči 
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in opore za svoje delo. V nekaterih sredinah so take vezi celo popolnoma pre- 
trgane, tako da člani delegacij niso niti na tekočem o dogajanju v njihovih 
lastnih sredinah. 

V tej smeri so kljub mnogim težkim pogojem dela, mnogo več storili v 
krajevnih skupnostih, kot pa v mnogih delovnih organizacijah. Prav o tem 
pravi tovariš Kardelj: »delegatski sistem bi morali graditi tako, da bi celotna 
struktura družbene zavesti sodelovala pri vsakodnevnem delu delegatskih 
skupščin in drugih delegatskih teles in njihovih izvršilnih organov ter pri spre- 
jemanju njihovih sklepov, da bi tako odločanje delegatskih teles bilo izraz za- 
vesti in usklajene sposobnosti celotne družbe«. 

7. Čeprav imamo pri vseh skupščinah izvršilne organe, pa se po našem 
mnenju, vloga delegatskih skupščin in še posebej delegacij vendarle ne bi 
smela izčrpavati samo s sprejemanjem posameznih odlokov, resolucij, pripo- 
ročil, ampak je tudi uresničevanje le teh del njihove odgovornosti, še posebej, 
ko gre za uresničevanje raznih družbenih dogovorov in samoupravnih spora- 
zumov. Malo je doslej razmišljanj, kako organizirati in zagotoviti to povratno 
delovanje. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Geza Bačič ima be- 
sedo. 

Geza Bačič: Potrebno se mii zdi poudariti, da je poročilo o uresniče- 
vanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v naši republiki prišlo v 
razpravo o pravem času. Gre za prvo leto, novega, to je drugega mandata naše 
delegatske skupščine. 

Dosežke in slabosti delegatskega sistema ocenjujemo v obdobju nadaljnjih 
naporov pri izgrajevanju in dopolnitvi političnega sistema našega samouprav- 
ljanja, po kongresih Zveze komunistov in pravzaprav tudi ob istočasnih začet- 
kih uresničevanja Titove pobude o nadaljnji demokratizaciji, podružbljanju 
in kolektivnem vodenju. 

Zato se mi zdi, da je velikega pomena to, da je poročilo dokaj kritično. 
Žal bi se vendarle pridružil mnenju tistih, ki so opozorili, da poročilo — ver- 
jetno iz določenih in razumljivih razlogov — ni dovolj celovito. Takšen tudi 
ni bil namen, kar je razvidno tudi iz uvoda v poročilu. Vseeno pa mislim, in to 
je že razprava pokazala, da je poročilo lahko dobra osnova in naravna stimula- 
cija vsem dejavnikom, to pa niso samo delegati in delegacije, ampak tudi sa- 
moupravni organi in družbenopolitične organizacije, za hitrejše odpravljanje 
slabosti v funkcioniranju delegatskega sistema, za učinkovitejšo družbeno ak- 
cijo v smeri nadaljnjega razvoja samoupravljanja in delegatskega sistema. 

Glede na bogato razpravo, predvsem pa upoštevajoč vsebinsko bogat eks- 
poze predsednika naše Skupščine in poročilo, bi rad opozoril samo na tri 
probleme. 

1. Predvsem se strinjam, da so razmere v delegatskem sistemu odraz raz- 
voja političnega sistema našega socialističnega samoupravljanja in da slabosti 
delegatskega sistema izhajajo iz razvitosti ali nerazvitosti samoupravnih od- 
nosov, iz dejstva, da delavec še ni gospodar svojega dela in dohodka. Najboljša 
ilustracija za to je — kar se seveda iz tako celovitega poročila ne da v celoti 
razbrati, da imamo tudi velike razlike v posameznih temeljnih samoupravnih 
sredinah. Razlike so tudi v odnosu do delegacij, do pogojev za delo delegacij in 
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tudi, če hočete, do lastnega delavskega sveta in siceršnjega funkcioniranja sa- 
moupravnih odnosov. 

Pri tem ne kaže zanemariti tudi druge značilnosti, da smo v naši družbi 
velikokrat neučinkoviti pri izvajanju nalog in dogovorov, da gre za krizo 
akcij, akcijske naravnanosti in izvajanja samoupravnih dogovorov in sklepov 
ter zato tudi delamo tako, da namesto kontrole ali uveljavljanja sankcij včasih 
popravljamo ali dopolnjujemo zakone, predpise in odloke, ali pa jih na novo 
sprejemamo. Tudi zaradi teh razlogov nam po moji oceni cvete in se celo krepi 
vloga administracije. Za nameček pa v sedanjih, zaostrenih gospodarskih raz- 
merah, celo vzpodbujamo administrativno urejanje odnosov v naši družbi od 
vrha navzdol in ne od spodaj navzgor. 

Zdi se mi, da bi ob tem morali vendarle opozoriti še na en problem. K 
temu me je spodbudil tudi današnji ekspoze predsednika Skupščine. Gre za 
to, da tudi »spodaj« že začenjamo reševati določene zadeve po bližnjici oziroma 
z intervencijami zunaj sistema, kar gotovo ne prispeva h krepitvi samouprav- 
ljanja, niti k zaupanju delavcev v moč dogovarjanja in sporazumevanja. Takih 
primerov pa je veliko. 

Drugi problem, na katerega bi rad opozoril, se navezuje na vlogo in po- 
ložaj subjektivnih socialističnih sil pri uresničevanju in uveljavljanju poli- 
tičnega sistema, o čemer je že veliko tovarišev govorilo. Gre za to, da morajo 
vsi dejavniki, vse subjektivne sile in še posebej družbenopolitične organiza- 
cije, delovati znotraj političnega sistema, med delavci znotraj organov uprav- 
ljanja, v temeljnih delegacijah in tako dalje. Mislim pa, da pri tem včasih na 
to gledamo preveč institucionalno, saj vidimo družbenopolitične organizacije 
vse preveč v okviru posameznih družbenopolitičnih skupnosti. Zato včasih ne 
vidimo nekaterih slabosti v temeljnih organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnostih. Marsikje so družbenopolitične organizacije že veliko na- 
redile za usposabljanje in delovanje delegatov, hkrati pa so same spremenile 
nekatere svoje metode in načine dela. Vse to so postopni, začetni koraki. Druž- 
benopolitične organizacije se vse bolj odpirajo za delovanje in za interese 
delovnih ljudi. Ob vsem tem pa se pravzaprav skoraj nič ne trudimo, da bi 
zboljšali pogoje za delo delegacij v lastni sredini, da bi se osnovne organiza- 
cije sindikatov, Zveze komunistov, ali Socialistične zveze, vključevale v raz- 
prave skupaj z delegacijami in pravočasno dajale politične usmeritve, ko je to 
potrebno. Namesto skupnega delovanja v korist interesa delavcev, kolektiva 
in družbenih interesov, je prisotnega še veliko nerazumevanja. Prihaja celo 
do nekaterih prestižnih vprašanj in to tam, kjer bi bilo bolje, da bi vsi skupaj 
učinkovito družbeno ukrepali za krepitev in delovanje delegatskega sistema. 

Tretja moja pripomba se nanaša na informiranost in na komuniciranje. 
Zdi se mi, da je v tem delu gradivo izrazito nedorečeno. Premalo se čuti po- 
treba po pretoku informacij in komuniciranju, v smislu tako imenovanih živih 
oblik informiranja in komuniciranja. Videti je kot da zanemarjamo potrebo, da 
pridemo do delavca, ne samo do delegata, kajti priti do delegata je bistveno 
manjši napor kot priti do delavca, do delovnih ljudi in občanov. To je stvar, 
ki se mi zdi, da bi morala biti bolj poudarjena, predvsem v politični aktiv- 
nosti ter tudi v naši delegatski praksi. 

Ob tej priložnosti bi rad opozoril, da ne bi škodovalo, če bi v tem gradivu 
zapisali, da v Sloveniji, kjer živi en narod in dve narodnosti, informiramo tudi 
že v jezikih narodnosti. Glede tega nas ni treba biti sram, tudi pred svetovno 
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javnostjo ne. Ob tem pa moramo opozoriti tudi na slabosti v prevodih in na 
druge nedoslednosti, ki veljajo, moram reči, tudi za našo republiško skupščino. 

Strinjam se s predlogom sklepov zbora, še posebej pa s potrebo, da pri- 
hodnje leto obravnavamo metode dela, izkušnje in vlogo zborov, posebno na- 
šega ter delovnih teles naše Skupščine. Ne nazadnje bi rekel, da je prav, da 
priznamo, da smo za vrsto slabosti krivi tudi delegati sami, kar velja tudi za 
naš zbor in bi najbrže nekaj več zavzetosti tako individualne kot kolektivne, 
tudi nam ne škodovalo. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Tovariš Janžič, prosim! 

Vlado Janžič: Strinjam se s tistimi, ki so bili mnenja, da je ta raz- 
prava o vprašanju delegatskega sistema prišla ob pravem času na sejo Skup- 
ščine in njenih teles. Tudi jaz bi rad izrazil zadovoljstvo glede materialov, ki so 
bili posredovani za to točko dnevnega reda, predvsem mislim tu na zelo kvalite- 
ten referat, ki na eni strani izhaja iz naših osnovnih stališč, na drugi strani pa 
kaže na dejansko prakso in jo zelo konkretno osvetljuje. To pravim predvsem 
zaradi tega, ker bi morda v stališčih, ki jih Družbenopolitični zbor obravnava, 
omenili tudi uvodno besedo predsednika Skupščine. 

Ob vsem tem pa se mi postavlja vprašanje, ali ne bi morali imeti tako 
diskusijo najprej v Socialistični zvezi? Za mene bi bilo bolj normalno, da pred- 
sednik Skupščine pride pred Socialistično zvezo, ne pa podpredsednik Socia- 
listične zveze pred Skupščino. Vendar je konec koncev to manj pomembno 
vprašanje. Važno je, da mi o tem razpravljamo. To poudarjam zaradi tega, ker 
mislim, da morajo telesa družbenopolitičnih organizacij, predvsem pa Sociali- 
stične zveze to tudi obravnavati. 

Opozoril bi — ne bom pa povedal nič novega — samo na eno vprašanje, za 
katerega mislim, da bi se o njem moralo razpravljati v Socialistični zvezi, 
predvsem pa v Zvezi komunistov in v sindikatih. Tu mislim na uveljavljanje 
krajših poti za razreševanje problemov in, da je res zadnji čas, da smo na to 
zelo resno opozorili. Pri nas počasi že prevladuje mnenje, da če želiš nekaj 
učinkovito in hitro narediti, moraš razglasiti neke vrste izredno stanje, formi- 
rati neke odbore ali pa stopiti do nekaterih funkcionarjev, ki lahko po krajši 
in hitrejši poti ter bolj zadovoljivo rešijo določena vprašanja. 

Ce je temu tako, potem se moramo vprašati, kje so za to vzroki? Nekaj 
jih je bilo že naštetih, nekaj pa jih moramo še povedati ter jih preko Zveze 
komunistov in sindikatov tudi temeljiteje obravnavati. To namreč kaže na 
dejstvo, ki ga je že omenili tovariš Bačič v svoji razpravi. Razpored političnih 
sil in tistih, ki imajo oblast na posameznih področjih v svojih rokah, ni v ko- 
rist delovnih ljudi, delavskega razreda, ampak posameznikov, bodisi da gre za 
nosilce posameznih gospodarskih ali političnih funkcij. To pomeni, da je v tej 
družbi še vedno nek ozek krog ljudi, ki ima pretežni del oblasti v svojih rokah. 
Kako so si jo pridobili? V to se ne bi spuščal, ker so glede tega različne mož- 
nosti. V družbenopolitičnih organizacijah in v bazi ni nihče od nas gojil ilu- 
zije, ko smo uvajali delegatski sistem, da bomo z zamenjavo in z oblikovanjem 
delegatskega sistema, uspeli narediti zamenjavo prejšnjega poslanskega sistema 
in da bo vse teklo normalno. Predobro smo se zavedali, da gre v bistvu za po- 
razdelitev političnih sil in za to, da se iz ozkega kroga ljudi prenese oblast na 
vse delovne ljudi in na ves delavski razred. To seveda ni tehnična naloga, am- 
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pak gre tu za bistven revolucionarni napredek. Tega pa ne bo, če družbenopoli- 
tične organizacije ne bodo neposredno v bazi dobro delovale. 

Glede tega vprašanja bo tekla razprava na plenumu Centralnega komiteja 
in mislim, da bo prav temu vprašanju posvečena velika pozornost. Pozornost 
bomo posvetili zlasti metodam in načinu dela Zveze komunistov. Tako bo ta 
razprava, ki se je v Sloveniji začela v Skupščini, tudi drugje imela pomembno 
mesto. Vodstva družbenopolitičnih organizacij, pa tudi druge vodilne politične 
in gospodarske strukture, imajo pri odpravljanju prej omenjenih pomanjklji- 
vosti pomembno odgovornost. Predvsem morajo drugače delati, da ne bi do- 
puščali možnosti takoimenovane krajše poti. 

Opozoril bi samo še na problem, ki pa se nanaša na delo v Zvezni skup- 
ščini. V Zveznem zboru smo večkrat v položaju — zlasti kadar gre za spreje- 
manje posameznih aktov po skrajšanem postopku — da so stališča naše delega- 
cije različna od tistih, ki so jih v usklajevalnem postopku v zveznih organih 
zastopali predstavniki slovenskega Izvršnega sveta. Seveda nam potem pred- 
lagatelj preprosto pove, da naj naša stališča uskladimo najprej v republiki. 
Največkrat pa je tako, da mora delegacija popustiti, ker se sicer začne nova 
procedura, ki pa terja ponovno usklajevanje preko Izvršnega sveta oziroma 
koordinacije. 

Dobro, o tem smo že govorili tudi s predstavniki Izvršnega sveta. Želel 
sem samo opozoriti, da te stvari še vedno tečejo tako. To omenjam bolj zaradi 
tega, ker se mi zdi, da je to problem, ki se sicer da rešiti. Problem je bolj v 
tem, da se na Izvršnem svetu nekateri večkrat postavijo tako, kot da je le nji- 
hovo stališiče pravilno, ne pa, da bi se o stališču širše dogovarjali. Na ta pro- 
blem opozarjam tudi zato, ker se želi nekaj aktov sprejeti po krajši poti, kar 
pomeni, da bo v bodoče do takih problemov še prihajalo. 

S tem bi končal. Strinjal pa bi se s tovarišem Poličem, da bi sklep zbora res 
mogoče nekoliko skrajšali, ker po mojem mnenju 3. in 4. točka nista adekvatni. 
Vsekakor pa je treba v sklep vnesti tudi referat predsednika. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Janžič! Tovariš Ivan 
Godec ima besedo! 

Ivan Godec: Tudi jaz podpiram poročilo, ki je bilo predloženo za da- 
našnjo sejo. Mislim tudi, da je poročilo objektiven in realen odraz trenutnega 
stanja, ki ga imamo na področju delegatskega sistema in kar je bilo med dru- 
gim tudi dovolj praktično preverjeno s posebnimi regionalnimi posveti, ki jih je 
vodstvo slovenske Skupščine organiziralo v letošnjem letu. 

Prav tako mislim, da je dodaten uvod tovariša predsednika Kučana, ki je 
bil sicer kritičen, dodatno oblikoval in začrtal smeri nekaterih potrebnih aktiv- 
nosti v prihodnje. 

Delegati Zveze sindikatov so sodelovali pri oblikovanju poročila. O njem 
smo razpravljali tudi na že omenjeni seji Predsedstva Republiške konference 
Socialistične zveze, kjer je bila kritično in samokritično ocenjena aktivnost 
Zveze sindikatov pri delovanju delegatov v vseh sredinah. Pri nas smo dosedaj 
oblikovali stališča v dveh svetih, ki delujeta pri Republiškem svetu Zveze sindi- 
katov. Skratka, stališč, dokumentov in papirjev ne manjka. Mislim pa, da je 
že današnja razprava pokazala, pa tudi poročilo samo in uvod, da realni odnosi 
v delegacijah in odnosi družbenopolitičnih organizacij do delegacij še vedno 
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niso zadovoljivi. Mislim, da je bilo o tem v današnji razpravi že veliko po- 
vedanega. 

Prej je podpredsednik zbora v svoji razpravi rekel, da je javno mnenje o 
sindikatu še vedno tako, da ima neko določeno funkcijo, za katero vemo, kako 
je opredeljena. Tovarišica Aljančičeva je povedala, da se delavci ne bodo za- 
nimali za delovanje delegacij, dokler ne bodo odločali o dohodku. Lahko bi šel 
še dlje, pa bi začel tudi konkretno naštevati vse težave in praktične primere, 
ki jih doživljamo. Vseeno bom tak primer navedel. Vem za osnovno organi- 
zacijo Zveze sindikatov, ki je v svojem obvestilu za svoje člane, na nekaj stra- 
neh napisala, kaj je sklenil delavski svet in kaj je sklenila stanovanjska ko- 
misija. Nekje na predzadnji strani spodaj pa je o delu sindikalne organizacije 
bilo napisano: prvič, obiskali smo Jožeta v bolnici, bil je vesel; drugič, paketi 
ETA Kamnik se naročijo pri računovodkinji takrat in takrat, stanejo toliko in 
toliko, in tretjič, prihodnjo soboto bo izlet v neznano. Ko sem povedal ta pri- 
mer na seminarju za sekretarje na Brdu, sem v odmoru doživel, da mi je ena 
od sekretark komiteja rekla: »Oprosti, ali si ti mislil to in to organizacijo iz 
moje občine?« Mislil sem drugo. Skratka, sta že dve in jih je gotovo še nekaj 
takih, ki se pretežno ukvarjajo s tako obrobnimi vprašanji. 

Strinjam se z vsemi tistimi, ki pravijo, da dokler bo vsebina tako nepo- 
membna in bo vodila v neaktivnost, toliko časa seveda ne moremo doseči bi- 
stvenega napredka. Mislim, da ne bi bilo dobro, da bi se strinjali z oceno, da 
je zaradi tega kakšna brezizhodna situacija. Tudi v Zvezi sindikatov mislim, 
da smemo reči, da se v zadnjem času stvari premikajo na bolje. Zato so take 
organizacije vendarle izjema. 

Lahko bi našteval tudi pozitivne primere. Dosegli smo določen napredek, 
sicer ne toliko hitro, kot bi ga lahko, vendar zato ne smemo reči, da uspehov, 
glede na prejšnje stanje ni. Ob vsem stopnjevanju naporov, da usmerimo aktiv- 
nost Zveze sindikatov na bistvena vprašanja, smo, vsaj v republiškem svetu, 
že uspeli storiti korak naprej. Morda smo celo pretiravali v nenehni usmeritvi 
aktivnosti na vprašanja dohodka, planiranja in na delitev po delu, po drugi 
strani pa smo mogoče že tudi zanemarili tisti del funkcije, ki ji poenostavljeno 
pravimo zaščitna funkcija Zveze sindikatov. Pri tem bo v bodoče potrebno po- 
iskati neko pametno ravnotežje. 

Drugo vprašanje je vprašanje množičnosti. Vsi razpravljalci so omenili 
tudi to vprašanje, ki je glede Zveze sindikatov, glede na množičnost te druž- 
benopolitične organizacije, še kako pomembno. Izkušnje so zelo različne. Ob 
uveljavljanju pobude tovariša Tita smo pripravili dokument in organizirali 
javno razpravo. Analizirali smo celo vrsto konkretnih vprašanj, moram pa reči, 
da poteka javna razprava o teh vprašanjih počasi in ne preveč zavzeto. Pove- 
dati želim, da smo še vedno, v teh ocenah se najbrže vsi strinjamo, precej 
daleč od tistega kar pravimo, da bi Zveza sindikatov morala biti množična 
politična organizacija, ki bi se ukvarjala z bistvenimi vprašanji, ki naj jih raz- 
rešuje zlasti v organizacijah združenega dela, pa tudi širše, kar je bilo danes 
že tudi rečeno. Ker tega velikokrat ni, se dogaja, da naše organizacije niso 
dovolj povezane z delegacijami oziroma, da glede nekaterih vprašanj niso po- 
vezane z delom delegacij. 

Ob našem nadaljnjem delu bomo glede odgovornosti Zveze sindikatov za 
delovanje delegatskega sistema morali podrobno obdelati še nekatera druga 
konkretna vprašanja. Skratka, tudi v praksi in v neposredni aktivnosti bomo 
morali narediti več. Med bodočimi nalogami moram vsekakor omeniti vpraša- 
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nje usklajevanja programov. To vprašanje je zelo pereče takrat, kadar imamo 
o določeni problematiki javno razpravo. Dogaja se, da poteka hkrati več jav- 
nih razprav, kar gotovo ni v prid kvalitete teh razprav. V bodoče bomo morali 
posvetiti posebno pozornost tudi funkciji strokovnih sindikatov, kot tudi ob- 
segu dela osnovnih organizacij, ki naj se ne konča samo za tovarniškim zidom, 
ampak bi moral biti širši, povezan z življenjem delavca v krajevni skupnosti. 

To so nekatera vprašanja, za katera mislim, da so bistvena glede na da- 
našnjo temo. Trudili se bomo z neposredno akcijo v osnovnih organizacijah, 
občinskih svetih in strokovnih sindikatih, doseči hitrejšo preobrazbo tudi na 
tem področju. Ta vprašanja bomo obravnavali še tekom letošnjega leta do 
konca decembra in v začetku prihodnjega leta. 

Glede sklepa se pridružujem tistim, ki mislijo, da je v načelu tak sklep 
pravzaprav sprejemljiv. Morda bi res kazalo kakšno formulacijo popraviti. 
Tako imam pripombo k 2. točki v drugem stavku, kjer je zapisano: »Vsi druž- 
beni subjekti, ki se na vseh ravneh družbene samoupravne in politične organi- 
ziranosti vključujejo v procese delegatskega odločanja, naj vsebino, načine in 
metode svojega dela dosledneje prilagajajo potrebam delegatskega sistema«, in 
tako dalje. Mislim, da je formulacija »dosledneje prilagajajo« neustrezna in 
da bi bilo bolje, če bi rekli: »svojega dela dosledno usklajujejo s potrebami 
delegatskega sistema,« in tako dalje. Trdo tolmačenje besede prilagajajo, bi 
se lahko razumelo kot sistem podrejanja. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala! Tovariš Marko Bule ima besedo! 

Marko Bule: Čeprav je že malo pozno, kot so nekateri ugotovili, sem 
se vendarle prijavil k besedi. 

Pri delovanju delegatskega sistema zagotovo ne gre več samo za tiste prve 
negotove korake otroka, ki poskuša shoditi, temveč za odnose, ki so se uvelja- 
vili in ki postajajo način našega političnega življenja. Zaradi tega ni čudno, če 
hočemo storiti večje in bolj gotove korake. Pobudo za diskusijo mi je dal del 
poročila, v katerem se govori, da neusklađena stališča med Izvršnim svetom, 
delegacijo in odbori, predstavljajo težave za odločanje v zborih naše Skupščine. 
Ta ugotovitev mi je dala bistveno spodbudo za razpravo, ker se mi zdi, da ne 
gre za čisto konkretno vprašanje, temveč, da gre za nek globlji odnos. Poro- 
čilo je namreč tukaj ostalo nedorečeno. Do kakšnih razlik je prihajalo in kaj 
je bistvo teh razlik? Poročilo je tudi nedorečeno v tem, ali hočemo take razlike 
odpraviti, ali pa v delegatskih odnosih take razlike samo predpostavljamo. To- 
variš Kučan je danes v svojem uvodnem referatu, po mojem mnenju zelo pra- 
vilno poudaril, ko je rekel: »ta čas je najpomembneje, da smeleje in bolj do- 
sledno razčiščujemo ostanke starih, z razvojem že preseženih lastninskih in 
drugih odnosov«. Potem je opredelil tri bistvene elemente, ki so pomenili prav- 
zaprav dokaz tega stališča. Verjetno gre res za to, da uveljavljanje novega, po- 
meni bitko s starim. Bitko s starim pa ni mogoče dobivati, če hočemo odpraviti 
vsak različen pogled, ampak je verjetno res obratno. Mi moramo videti, kaj je 
najnaprednejše, kaj je najustreznejše, kaj je najbolj sistemsko, kaj je najbolj 
ustavno, kaj odgovarja resničnim interesom delavcev v združenem delu in je 
zato najbrže možno samo stališče, da pravzaprav delegatski odnosi predpostav- 
ljajo razlike v vseh teh razpravah, da pravzaprav terjajo stalen dialog o vseh 
vprašanjih, ki so na dnevnem redu, ker se lahko samo preko teh različnih inte- 
resov in različnih pogledov in soočanju le-teh, pride do enotnosti, ne pa tako, 
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da dajemo kot delegati soglasje na predlog predlagatelja in na ta način dose- 
žemo enotnost. Do kakšnih razlik pa je pravzaprav v preteklosti prihajalo? V 
čem so težave? Gre predvsem za različno informiranost o stanju stvari. Ta in- 
formiranost o stanju stvari ni enotna, ni enaka. Ni enaka niti v delegaciji niti 
za predstavnika Izvršnega sveta in ne za člane odborov. Gre tudi za različne 
ocene, ali je tista rešitev res skladna z ustavnim sistemom, ali ne in ali je bolj 
ali manj skladna. Gre za razlike v tem, kakšni so učinki posamezne rešitve. 

Zagotovo pa pri vsem tem, še posebej kadar gre za zvezne zadeve, obstoja 
tudi problem, ki sicer ni obravnavan v poročilu; to je problem pojasnitve. Za 
slovenske predloge različnih aktov daje vedno ekspoze predstavnik Izvršnega 
sveta. Z3 federalne predloge, čeprav so velikokrat še bolj pomembni in bolj 
posegajo v odnose v združenem delu, še ni bilo primera, da bi imeli kakšen 
ekspoze, čeprav je jasno, da tudi pri teh zadevah predstavniki našega Izvršnega 
sveta v procesu usklajevanja sodelujejo in bi se mogoče včasih, kadar gre za 
tehtne zadeve, le dogovorili tudi za tak ekspoze. V preteklosti, predvsem kadar 
je šlo za ekonomsko politiko v prihodnjem letu, je uvodničar, predstavnik slo- 
venskega Izvršnega sveta, en odstavek iz svojega, sicer 20-stranskega uvoda, 
posvetil tudi predlogu zvezne resolucije. Toda to je bilo v glavnem tudi vse. 
Verjetno bi kazalo ta problem odločneje razreševati, predvsem v tem, da prav- 
zaprav moramo priti do tehtnejše informacije, do ocene, ali je stvar napredna, 
sistemsko pogojena, kakšni so učinki in kakšne so posledice. Potem bi ver- 
jetno lažje ne samo sprejeli soglasje za tako rešitev, temveč bi to sprejeli kot 
pogoj za prevzemanje odgovornosti za take odločitve. 

Zdelo se mi je, da sem dolžan povedati, da je v glavnem pri omenjenih 
razlikah prihajalo do takih vprašanj in ne do drugačnih. V delegaciji smo oce- 
nili za zelo pozitivno, da smo prav glede teh vprašanj poskušali imeti na sejah 
delovnih teles Skupščine dialog. Poskušali smo načenjati prav ta vprašanja. 
Eno takih vprašanj je tudi vprašanje, ali je kredit, ki je začasno dan, treba 
vrniti ali ne. Zame to ni samo vprašanje dveh dinarjev, to je sistemski odnos. 
Če je kredit z nekim zakonom dan nekomu za dve leti, potem pa se v bistvu 
predlaga z dvema dodatnima zakonoma, da se trikrat po pet let podaljša rok za 
vrnitev, potem to ni več tisto, kar smo se prvotno odločili, ampak čisto nekaj 
drugega. Tu ne gre več za dinar, ampak gre za sistemski odnos. 

Podobno je vprašanje, ko se nekdo o različnih stvareh dogovori izven de- 
legatskih skupščin. Recimo za Radio Jugoslavija, MIS, olimpiado in tako naprej. 
Delegat je takrat v situaciji, da lahko samo dvigne roko in reče, damo sredstva 
za to zadevo. O tem pa, da se v tako akcijo gre, pa sploh ni bil vprašan. Pri 
tem gre pogosto za take zadeve, ko je določena rešitev popolnoma jasno opre- 
deljena v sistemskih zakonih, mi pa z nizom zakonov v bistvu izjemo pretvar- 
jamo v pravilo. 

Gre tudi za taka vprašanja, ali je recimo potrebno, kljub temu, da gre za 
potres v Črni gori, spremeniti sistem, čeprav se to da rešiti s podzakonskim 
aktom upravnih organov, Izvršnega sveta in tako naprej. Gre za taka vpraša- 
nja, ali smo res naredili vse, da se na primer sistem ekonomskih odnosov s 
tujino uveljavlja, ali pa gremo brez tega, kar po skrajšanih poteh. Ali pa za 
taka vprašanja, kot je bilo danes delegatsko vprašanje, ali je res potrebno z 
zakonom zagotoviti vsem, ki imajo izgube, poprečno plačo. To je najbrže vpra- 
šanje, ki si ga bomo morali zastaviti, kajti kdo pa bo potem še zainteresiran 
za delo? Skratka, ne gre samo za dinar, temveč gre za globoka, idejno-politična 
in sistemska vprašanja, zato moramo najbrže pri vseh takih primerih razvija- 
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nja delegatskih odnosov razvijati tudi dialog. Gojiti ga moramo in izhajati iz 
stališča, da je to pravzaprav predpostavka za delegatske odnose, da bomo preko 
teh razlik in konfrontacije posamičnega in skupinskega, prišli potem do skup- 
nih rešitev. V zvezi s tem pa bi rad rekel samo še tole. Zdi se mi, da je tisti del, 
kjer se govori o tem, kako pojmujemo Kardeljev pluralizem interesov, pre- 
malo razdelan in da bi verjetno kazalo o tem reči še kaj več. V poročilu pa to 
ni posebej razdelano. Zato sem se tudi javil. 

Se na eno vprašanje bi rad opozoril. Tovariš Kučan je tri stvari izpostavil 
kot zelo bistvene. Eno je problem institucionalizacije,'drugo je problem norma- 
tivnosti in tretje, če sem prav razumel, je problem, da hočemo z interesi osa- 
mosvojenih političnih struktur pogosto podrediti samoupravne interese. 

Na kratko bi se dotaknil samo vprašanja normativnosti. V vseh poročilih 
in v mnenjih odborov je umestno in po mojem pravilno poudarjeno, da smo mi, 
recimo ob programiranju dela, že dosegli večje sodelovanje in da ta program 
dela že postaja nekakšen politični dogovor. Moram pa pri tem reči, da se mi 
zdi, da tu manjka še ena kvalifikacija. V dosedanji praksi pa nam ni uspelo 
uveljaviti to, da bi ti programi predstavljali resnično tisti nujni minimum bi- 
stvenih stvari, za katere bi si lahko vzeli dovolj časa, da bi jih tehtno, v široki 
razpravi, poglobljeno, z dialogom v demokratični razpravi obravnavali in videli, 
kakšne so posledice. Mislim namreč, da je tovariš Kučan prav opozoril, da 
imamo tu pojave skrajšanih poti. Menim, da bi se v tem primeru morali zelo 
zavestno opredeliti za daljšo pot. 

V svetu se dostikrat o posameznih sistemskih zakonih razpravlja dve ali 
tri leta, zato da se ob tej razpravi resno preveri rešitev. Verjetno bi pri marsi- 
kakšni stvari bilo koristno, da to naredimo tudi pri nas in da premagamo v 
bistvu orientacijo na 30 oziroma 45 dnevne roke. Praksa je namreč pokazala, 
da se teh rokov dostikrat ne držimo. O posameznih stvareh se potem razpravlja 
tudi v zveznih družbenih svetih, tako da celotna razprava traja tudi več let. 
Tak je primer z zakonom o cenah. Problema tudi ni, dokler se razpravlja v 
medrepubliških komitejih, kot na primer pri družbenih dogovorih, kjer se raz- 
pravlja dve leti, o zadolževanju, nafti, plinu in tako naprej. Problem pa na- 
stane, če se v delegatski skupščini zadeva podaljša od tistih 30 oziroma 45 dni 
na dva ali pa tri mesece. Mislim, da bi v bodoče morali podaljšati razpravo tudi 
v delegatski skupščini zlasti pa pri bistvenih zadevah in poskusiti preveriti, 
kako bo določena zamisel funkcionirala. Zdi se mi, da to premalo delamo. V 
nasprotnem primeru se zgodi, da šele pozneje ugotavljamo, da rešitve, za katere 
smo glasovali, niso ustrezne. Posledice tega pa so številne spremembe in do- 
polnitve zakonov. 

V zvezi s tem pa je še eno vprašanje, ki po mojem tudi ni dovolj nakazano. 
Verjetno bi morali iti na tako orientacijo, da paralelno s takimi zakoni do- 
bimo tudi že osnutke podzakonskih aktov. Videti moramo ne samo načela za- 
kona, ampak tudi kako se zakon skupaj z izvršilnimi predpisi uveljavlja. Tudi 
to bi bil nov motiv za bolj poglobljeno in za večjo angažiranost delegatov in 
za delegatsko razpravo. 

S tem v zvezi pa bi rad poudaril še dve stvari. Verjetno kaže ugotoviti, da 
v svojem delu nismo dovolj zagotovili, da naj bi glede problematike, ki jo 
obravnavamo na več sejah, ne prihajali vedno drugi ljudje. Kljub fleksibilne- 
mu mandatu naj glede vprašanj, ki so bistvena, prihajajo tisti ljudje, ki ta 
problem poznajo, pa četudi pridejo na dve ali pa na tri seje. Končno tudi me- 
nim, da bi pri delu delegacij moral bolj sodelovati ves strokovni aparat in 
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znanstvene institucije. Ne gre samo za stroga politična vprašanja, ampak gre 
dostikrat tudi za strokovna vprašanja iz katerih potem izhajajo politične opre- 
delitve. 

Tovariš Polič je danes razpravljal o nujnosti predhodnega postopka. Mi- 
slim, da je to dobro, čeprav menim, da je pomembnejše, da dosledno uvelja- 
vimo predvsem dvofaznost, ker je zlasti glede federalnih aktov pravzaprav bi- 
stvena prva faza. Dosedaj je praktično nismo imeli, ker smo imeli združeno 
prvo in drugo fazo in smo bili kar naprej v situaciji, ali damo soglasje z ne- 
bistvenimi pripombami, ali pa zavzamemo imperativno stališče, iz česar je bilo 
zelo težko razviti resnično usklajevalni postopek, ker se mora slovensko stališče 
v federaciji v vsakem primeru konfrontirati še s sedmimi stališči. 

Zato mislim, da je pomembnejše od predhodnega postopka pravzaprav 
dvoje. Eno je stvar, ki je nakazana v poročilu, to je, da je treba vzpostaviti so- 
delovanje strokovnih organov in uprave Izvršnega sveta s Skupščino tedaj, ko 
se začne nek predlog koordinirati oziroma oblikovati. To je gotovo eno od ka- 
pitalnih vprašanj. In drugič, menim, da je potrebno, da resnično uvedemo dvo- 
fazni postopek. 

Glede predhodnega postopka pa bi rad povedal še nekaj. Vsi se namreč 
strinjamo, pišemo in prisegamo, da je treba veliko bolj odločno uveljaviti funk- 
cijo politične kontrole s strani delegacij oziroma delegatskih skupščin. To se 
pravi, da je treba ne samo soodločati, ampak izvajanje tudi preverjati. Zdi se 
mi namreč, da ni dovolj prisotno spoznanje, da se proces odločanja pravzaprav 
ne začenja z razpravo samega osnutka zakona ali zadnjega sklepa, ampak da se 
začne proces odločanja pravzaprav z oceno situacije in z analizo razmer v 
družbi glede neke problematike. Če pa delegati teh analiz in ocen ne dobijo, 
potem so v bistvu vnaprej prikrajšani v odločanju. Mislim, da to, vsaj po mo- 
jih izkušnjah, velja zlasti za odnos federacije—republike, v neki meri pa velja 
tudi za odnos Skupščina SRS, Izvršni svet in temeljne delegacije. Odločnejše 
razreševanje teh vprašanj bi pomenilo dodatne kvalitete pri uveljavljanju de- 
legatskih odnosov. 

Glede zaključkov pa bi rekel, da se ni vredno prepirati o tem, ali naj bodo 
taki kot jih je predložil tovariš Polič, ali pa taki, kot so predloženi, ker bi- 
stvene razlike ni. Zdi se mi pa, če bi bil Poličev predlog sprejet, da bi nikakor 
ne smel izpasti tisti del zadnje točke, ki govori o tem, da bomo o funkcioni- 
ranju zborov in odborov posebej razpravljali, ker se zdi, da je ta del zelo 
pomemben. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Bule! Besedo ima to- 
varišica Majda Naglost! 

Majda Naglost: Ne bom dolga. Predvsem bi poskušala nakazati ne- 
kaj ugotovitev v zvezi z oceno delovanja delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov, ki so se oblikovali ob razpravi v delegatski bazi iz katere izhajam, 
seveda v okviru Socialistične zveze. 

Razvoj delegatskih odnosov je v prvi vrsti odvisen od družbenoekonom- 
skega položaja delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih. Splošna ugotovitev, da delegacije temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti še ne opravljajo v celoti svoje, z ustavo opredeljene 
funkcije, je bila utemeljena predvsem z naslednjim. 

34» 
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Nedosledno uveljavljeni samoupravni odnosi v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih povzročajo, da delegacije še vedno ne pojmujemo 
kot enakopraven samoupravni organ, preko katerega delavci temeljnih orga- 
nizacij in občani krajevnih skupnosti uveljavljajo svoje interese in odločajo v 
občinskih in samoupravnih interesnih skupnostih. 

Delegacije v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih se ne 
povezujejo dovolj z delovnimi ljudmi in občani, z organi upravljanja v organi- 
zacijah združenega dela in strokovnimi službami, zato prihaja do tega, da se 
nekatera vprašanja iz pristojnosti delegacij rešujejo mimo stališč delegacij. 
Premajhna je povezanost delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti, zaradi česar prihaja celo do nasprotujočih 
si stališč o istih vprašanjih, včasih pa celo do stališč, ki so v nasprotju z in- 
teresi delovnih ljudi in občanov. Prav iz teh razlogov morajo pomembno vlogo 
v delovanju delegacije odigrati samoupravni organi v delovnih organizacijah 
in krajevnih skupnostih in pa družbenopolitične organizacije, ki so dolžne 
usklajevati interese. 

Pri pripravi gradiv za sejo občinske skupščine in skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti, bodo v bodoče morale bolj sodelovati strokovne službe 
organizacij združenega dela, zaradi večje usklađenosti gradiv in strokovnega 
pristopa k pripravi gradiv, ki se obravnavajo in sprejemajo v skupščinah. 

Večina samoupravnih splošnih aktov temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti ne opredeljuje, kako delegacije delujejo, oblikujejo stališča, in- 
formirajo delegatsko bazo pred in po zasedanjih skupščin družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih skupnosti, v katerih primerih je potrebno odločanje z 
osebnim izjavljanjem in podobno. Neodgovornost posameznih delegatov pri iz- 
vajanju delegatske funkcije povzroča, da prihaja do uveljavljanja posamičnih 
interesov ali interesov neformalnih skupin, zlasti še v primerih zasedanja skup- 
ščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki so slabše obiskane, pa tudi večkrat 
nesklepčne. 

Kontinuiteta delegatskega dela in pa odločanje sta pogosto prekinjena, 
ker ne prihaja do povratnih informacij. Te so pri zamenljivosti delegatov 
nujne. Sistem obveščanja delegatov ni najboljši. Gradiva so preobširna, veli- 
kokrat tudi težko razumljiva. Obveščanje ima pomembno vlogo pri delovanju 
delegatskega sistema in sprejemanju stališč, zato mora biti sistem informiranja 
zasnovan na ustavnih načelih in mora krepiti družbenoekonomski položaj de- 
lavcev in občanov ter jim omogočiti, da so obveščeni in tudi sami sodelujejo 
v procesu obveščanja. 

Ugotavljamo, da še vedno nismo uveljavili skupnega zasedanja posamez- 
nih zborov občinske skupščine in skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
kot četrtega zbora, čeprav je vedno izraziteje prisotna potreba po tem, zaradi 
reševanja problemov tudi v tej obliki. 

Pomanjkljivosti se kažejo tudi pri delovanju družbenopolitičnega zbora 
v občini, ki v zahtevnejših primerih še vedno ni dovolj okrepljen s stališči 
organov družbenopolitičnih organizacij, kar je morda tudi razlog, da posa- 
mezni delegati ne pokažejo zadostne aktivnosti pri iskanju enotnih in politično 
pretehtanih rešitev. 

Vsebina dela občinske skupščine je še vedno preveč prežeta s tisto pro- 
blematiko, ki jo pripravijo upravni organi ali izvršni svet. Potrebna bo večja 
angažiranost temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, pa tudi inte- 
resnih skupnosti zaradi vključevanja v obravnave gradiv, ki jih bodo pripra- 
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vile bodisi interesne skupnosti, organizacije združenega dela ali krajevne 
skupnosti. 

Pri oblikovanju stališč za republiško Skupščino opažamo, da so delegati 
ali delegacija preveč prepuščeni sami sebi, ali da imajo le pomoč upravnih 
organov, kar pa je veliko premalo. Zato bo v bodoče delegatom potrebno nuditi 
več pomoči preko posebne oblike dela, ki bo morala organizirati ustrezno po- 
vezavo med delegacijo in strokovnimi službami organizacij združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnosti in drugih dejavnikov, povezati pa bo treba 
tudi delegate v Skupščini z delegati v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti na nivoju republike. .!••■. 

V razpravi je bilo predvsem potrjeno to, da je zlasti potrebno, da odigrajo 
posebno vlogo in nosijo odgovornost pri uresničevanju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov prav družbenopolitične organizacije, zlasti še Socialistična 
zveza kot frontna organizacija socialističnih sil, sicer pa je ugotovljeno, da 
doslej oblikovani delegatski odnosi prav gotovo kažejo, da je delegatski sistem 
postal resnični temelj socialističnega samoupravljanja. Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Tovarišica Vida Mikuž ima 
besedo. 

Vida Mikuž: Tovarišice in tovariši! V Zvezi socialistične mladine 
redno spremljamo vključevanje mladih v delegatski sistem ter prispevek mla- 
dih pri vsebinskem uresničevanju delegatskega sistema in odnosov v naši 
družbi. Tako je že v letu 1975 bila na problemski seji Republiške konference 
Zveze socialistične mladine podana celovita analiza vključenosti mladih v de- 
legacije na različnih ravneh, kakor tudi lastne organiziranosti na delegatskem 
principu. Pomemben prispevek k temu, da delegatski sistem postane resnični 
instrument samoupravljanja delavcev, delovnih ljudi in občanov in s tem se- 
veda tudi vseh mladih, vključenih v različne sfere dela in življenja naše 
družbe, pomenijo tudi plodne razprave delegatov na kongresih Zveze sociali- 
stične mladine Slovenije in Jugoslavije. Prav sedaj je v zaključni fazi široka 
javna razprava v osnovnih organizacijah in občinskih konferencah, ki bo ver- 
jetno pokazala določene pozitivne premike, kakor tudi pomanjkljivosti po 
preteku petih let, od kar smo z ustavo institucionalizirali delegatski sistem. 
Hkrati bomo ocenili učinkovitost lastne organizacije, oblikovane na delegatskem 
principu. 

Osnutek poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih od- 
nosov v SR Sloveniji so na svojih sejah obravnavala predsedstva področnih 
konferenc, kakor tudi Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične 
mladine. Menimo, da je poročilo doseglo svoj namen, kot je to zapisano v 
sklepni besedi in so v njem zajete bistvene pomanjkljivosti, ki ovirajo hitrejše 
in učinkovitejše uresničevanje delegatskega sistema in odnosov v na.ši vsak- 
danji samoupravni praksi, kakor tudi smernice za odpravo le-teh v našem delu 
v bodoče. Menimo, da je poročilo kot tako, dobra osnova za podrobnejše ana- 
lize stanja in akcijski dogovor za odpravljanje slabosti v posameznih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. 

Dosedanji rezultati javne razprave in razprav v organih Republiške kon- 
ference Zveze socialistične mladine, nam kažejo naslednje. 

Delegatski sistem je v neposredno politično dogovarjanje in odločanje pri- 
tegnil že v prvem mandatnem obdobju veliko število mladih. Ob drugih vo- 
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litvah v delegatske skupščine se je zastopanost mladih v delegacijah še po- 
večala. Preko celotnega delegatskega sistema se je povečala tudi prisotnost mla- 
dih na najodgovornejših funkcijah, na različnih ravneh naše družbene in poli- 
tične organiziranosti. Prisotnost mladih v delegacijah pomeni vsekakor do- 
ločen večji delovni elan, svežost idej, večjo razgibanost in na podlagi tega 
tudi večjo prodornost v sferah samoupravnega dogovarjanja, sporazumevanja, 
usklajevanja in odločanja o skupnih in splošnih družbenih zadevah. 

Okoli četrtina vseh delegatov v različnih delegacijah je mlajših od 27 let. 
V Zvezi socialistične mladine se zavedamo, da ti delegati v delegacijah in de- 
legatsko sestavljenih skupščinah predstavljajo določen del najaktivnejšega 
mladega prebivalstva, ki v temeljnih organizacijah združenega dela ustvarja 
dohodek, zato je naša dolžnost kot družbenopolitične organizacije mladih, da 
s svojo aktivnostjo omogočimo temu delu mladih delavcev ter delovnih ljudi 
in občanov enakopravno in njihovemu ustvarjalnemu prispevku primerno 
vključitev v samoupravno dogovarjanje, sporazumevanje in odločanje. 

Ugotavljamo, da so se delegatski odnosi v mnogih sredinah že vrasli v 
družbeno zavest mladih in postajajo tista pot, po kateri mladi razrešujejo pe- 
reče lastne in širše družbene probleme v določenem družbenem okolju. 

Kljub določenim vidnim uspehom v preteklih petih letih, pa je v našem 
delu še mnogo slabosti, ki ovirajo prodor novih odnosov v naše delo in zavest 
ter tako preprečujejo, da bi se delegatski sistem in odnosi uveljavljali hitreje, 
v kvalitetnejši obliki, predvsem pa učinkoviteje. Zavedamo se, da se delegatski 
sistem ne more kvalitetno razvijati sam od sebe, ampak je treba zato zavestno 
ustvarjati določene materialne in družbene pogoje. Eden izmed takih osnovnih 
pogojev je usklađeno delo in skrb družbenopolitičnih organizacij za delo z de- 
legacijami na različnih ravneh. Prav tu pa ugotavljamo, da smo v Zvezi so- 
cialistične mladine naredili občutno premalo. Pri našem delu in skrbi za delo 
delegatov in delegacij, je še vedno prisotno preveč površnosti in kampanjskih 
aktivnosti, ki se v mnogih osnovnih organizacijah omejijo le na aktivnost ob 
volitvah, potem pa se delegate često prepušča lastni iniciativi. To pa ima za 
posledico okrnjeno in zgolj formalizirano vlogo delegata, ki se tako ne pojav- 
lja kot aktivni subjekt znotraj delegatskega sistema, ki bi zastopal verificirana 
stališča svoje baze. 

Obiski v osnovnih organizacijah nam kažejo izredno slabo usklađenost 
programov dela družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih organov v te- 
meljnih organizacijah in skupnostih s programi skupščin občin in samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi. Posledica tega je, da se delegatska gradiva ne 
obravnavajo širše, ampak so prepuščena le obravnavi znotraj delegacij. Tako 
tudi mladi delegati v glavnem nimajo mnenj in stališč mladih iz teh sredin. 
Delo delegatov in delegacij je tako postavljeno izven dela družbenopolitičnih 
organov, organizacij in samoupravnih organov. Aktivnosti delegatov in dele- 
gacij se pogosto ne spremlja, kar zmanjšuje odgovornost predvsem v fazi reali- 
zacije skupno dogovorjenih in sprejetih akcij. 

V delu delegacij je še vedno prisoten prevelik vpliv posameznikov in ožjih 
skupin, saj mnenja in stališča teh, zaradi nepripravljenosti delegatov, hitro po- 
stanejo stališča celotne delegacije. Takšen način dela se odraža tudi v odnosu 
delegacij do obravnavane problematike, ki je velikokrat predvsem v delu dele- 
gacij v krajevnih skupnostih, obremenjen z ozkimi lokalističnimi interesi in že- 
ljami po parcialnih rešitvah, medtem ko se širši družbeni interes često za- 
nemarja. 
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V mnogih temeljnih organizacijah združenega dela se delu delegacij se ne 
posveča enakovredna pozornost kot delu ostalih samoupravnih organov znotraj 
temeljne organizacije združenega dela. Marsikje se še čuti miselnost o dvojnosti 
samouprave. En del le-te so samoupravni organi znotraj organizacij združe- 
nega dela, ki jih v glavnem smatrajo za pomembnejše. Drugi, manj pomemben 
del pa so delegacije, ki skrbijo za povezavo z družbenopolitično skupnostjo. 
Ugotoviti bomo morali, ali so to zavestni odpori uveljavljanja novih odnosov, 
ali pa okosteneli ostanki preživelih družbenih in ekonomskih odnosov. Takšno 
miselnost in težnje, ki nimajo prostora v naši samoupravni družbi, bomo mo- 
rali zato s skupno akcijo vseh subjektivnih sil v prihodnje učinkoviteje odstra- 
njevati iz naše vsakdanje prakse. Kljub temu, da smo ob zadnjih skupščinskih 
volitvah precej konferenc delegacij odpravili in tako temeljne sredine čimbolj 
neposredno povezali s samimi zbori skupščin, pa smo v posameznih sredinah 
konferenco delegacij še ohranili kot obliko dela. 

Razen formalizma, ki ga ugotavlja samo poročilo, so pri delu prisotne raz- 
lične tehnične težave. Pri vsebinskem delu se često odražajo prevladujoči in- 
teresi predstavnikov, kjer ima konferenca svoj sedež, isaj so ti predstavniki v 
glavnem tudi najbolje informirani. Z velikim številom mladih delegatov smo 
mi mladi dobili možnosti, da vplivamo na politiko razvoja družbenih dejav- 
nosti posebnega pomena za naš nadaljnji razvoj. Ugotovitve nam kažejo, da je 
še v mnogih primerih ostalo le pri objektivno danih možnostih, ki pa jih ne 
znamo ali nočemo izkoristiti. V delu delegacij, kakor tudi delegatskih skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti je še vedno močno prisotna cehovska misel- 
nost zaprtost v lastne okvire, utečeni formalizem sprejemanja odločitev in 
prevelika moč strokovnih služb in zbora izvajalcev pri sprejemanju odločitev. 
Nezadovoljiva je tudi koordinacija dela med delegacijami. V analizah ugotav- 
ljamo, da so delegacije za samoupravne interesne skupnosti še vedno zapostav- 
ljene in se jih pogosto opredeljuje kot manj pomembne oziroma kot drugo- 
razredne. To povzroča precej neodgovornega dela in izredno slabo povezanost 
med delegacijami v samih temeljnih samoupravnih skupnostih in organizaci- 
jah. Prav zaradi tega je nujno, da se izdelajo podrobne analize stanja tudi 
znotraj samih samoupravnih interesnih skupnosti. 

V osnovnih organizacijah ugotavljajo, da so jim v glavnem delegatska 
gradiva težko dostopna, saj pridejo v roke le dokaj omejenemu številu vodij 
delegacij, ti pa jih pogosto zaradi kratkih rokov ali drugih objektivnih in sub- 
jektivnih vzrokov ne posredujejo ostalim zainteresiranim subjektom. To pogo- 
juje tudi izredno slabo informiranost z delegatskimi gradivi. Rezultati nam ka- 
žejo, da je sistem pretoka delegatskih informacij v mnogih temeljnih sredinah 
še nedodelan, zato prihaja do pogostih prekinitev pretoka le-teh, kar povzroča 
neinformiranost delegatske baze in s tem tudi neodgovorno ravnanje do izva- 
janja na delegatskih skupščinah dogovorjenih nalog. 

Poseben problem pri pretoku informacij v vrstah mladih je zagotavljanje 
hitre in vsebinske povratne informacije. Ne glede na vraščanje delegatskega 
sistema in odnosov v naše vsakdanje delo, se v vrstah Zveze socialistične mla- 
dine še vedno za razreševanje pereče problematike ne poslužujemo dovolj 
družbeno verificiranih delegatskih poti, ki bi za razreševanje problema akti- 
virale široko delegatsko bazo mladih. Vse preveč se še vedno poslužujemo 
starih načinov nesamoupravnega dogovarjanja v ozkih krogih forumov, ki je 
sicer včasih krajše in lažje, vendar za našo prakso nesprejemljivo. Ker ni ved- 
no aktivirana širša sredina, se to odraža tudi na vsebinski prisotnosti mladih v 
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delegacijah in delegatskih organih, predvsem v izredno slabi iniciativnosti in 
pomanjkanju pobud mladih. 

Družbenopolitični zbori pri skupščinah občin so v zadnjem obdobju do- 
segli precejšen napredek pri vsebinskem uresničevanju svoje, ustavno oprede- 
ljene vloge. Vedno bolj se uveljavlja tudi praksa, da gradivo za Družbenopoli- 
tični zbor pred sejo obravnavajo različni organi občinskih konferenc, vendar 
izredno redko seje konferenc. Kljub temu pa še ugotavljamo pomanjkljivosti 
pri usklajevanju stališč v okviru Socialistične zveze in nezadovoljivo število 
konkretnih pobud v zboru s strani mladih. 

Enake pomanjkljivosti kot v okviru občin se pojavljajo tudi v naši aktiv- 
nosti v zborih Skupščine SR Slovenije. Tudi tu ni široke iniciative preko de- 
legatov iz občin, ki bi bile usklađene v skupinah delegatov za delegiranje v 
zbore Skupščine SR Slovenije. Prav tako ni usklađena praksa širokih javnih 
razprav, okroglih miz in podobnih oblik za izoblikovanje stališč, ampak se ta 
najpogosteje izoblikujejo v ožjih delovnih skupinah. 

Ne moremo tudi v celoti biti zadovoljni z izobraževanjem in usposablja- 
njem delegatov, kar je še posebnega pomena za mlade delegate. Programi izo- 
braževanja se, kljub dobro zastavljenim enotnim programom na ravni repu- 
blike, ne izvajajo v vseh okoljih in so pogosto omejeni le na nekaj formalnih 
predavanj, pogosto pa tudi le na vodje delegacij in ne zajemajo širšega kroga 
delegatov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Da.) 
Tovariš predsednik Kučan! 

Milan Kučan: Rad bi še nekaj povedal in sicer glede položaja in 
vloge družbenopolitičnih zborov. Zdi se mi potrebno, da pri tem izhajamo od 
tam, kjer je bila pravzaprav dana prva ideja, glede teh zborov. Sama uvedba 
družbenopolitičnih organizacij v delegatski sistem in v same skupščine, je bila 
zamišljena kot ustvarjanje možnosti preko katerih naj se realizira odgovornost 
družbenopolitičnih organizacij tako, da bi vodstva družbenopolitičnih organiza- 
cij na podlagi demokratičnih postopkov, kakršni pač so, znotraj teh organizacij 
mogla in morala imeti vpliv na vsebino skupščinskih odločitev in prevzemati 
odgovornost za njihovo realizacijo. 

To izhodišče in celo razmišljanja o tem, kdo bi moral biti delegat v Druž- 
benopolitičnem zboru in da bi to morali biti takoimenovani vodilni tovariši iz 
družbenopolitičnih organizacij oziroma njihovih vodstev, je potrebno povezati 
z vprašanjem pristojnosti družbenopolitičnih zborov. Zaenkrat pa pri tem za- 
nemarjam vprašanje, v kakšni perspektivi je mogoče in ali je potrebno realizi- 
rati fleksibilni mandat tudi tu, čeprav najbrže posebnih razlogov vsaj po vse- 
bini ni. Mislim pa, da je s tem povezano predvsem vprašanje pristojnosti, ki je 
ravno tako kritizirano kot široko, preozko, neustrezno in tako naprej. Verjetno 
bi osnovni intenciji družbenopolitičnega zbora in njegove vgraditve v skup- 
ščinski sistem ustrezala takšna rešitev, da se ne bi podrobneje naštevale pri- 
stojnosti družbenopolitičnih zborov, ampak da bi ostal samo tisti osnovni kri- 
terij, da družbenopolitični zbori razpravljajo o tistih vprašanjih, ki zadevajo 
utrjevanje in razvoj socialističnih samoupravnih odnosov. V praksi našega 
Družbenopolitičnega zbora smo, z uvajanjem instituta proglaševanja zbora za 
zainteresiranega za posamezna vprašanja, ki so v pristojnosti ostalih dveh zbo- 
rov, šli v bistvu na to pot zelo smelo. To prakso podpiram. V bistvu bi morali 
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obravnavati manj tistih stvari, za katere smo formalno po poslovniku in po 
ustavi pristojni. Iz vprašanj, ki so predmet razprave na drugih dveh zborih, bi 
morali izločiti tisto, kar je pomembno za utrjevanje in za razvijanje sociali- 
stičnih samoupravnih družbenih odnosov, o tem zavzemati stališča in s tem 
hkrati omogočiti uskladitev stališč. 

Zato se mi zdi prav tako potrebno, da ne bi toliko razpravljali in raz- 
mišljali, kot je to opozarjal že danes tovariš Klemenčič v svoji razpravi, o 
opredeljevanju stališč za družbenopolitične zbore in po kakšni poti priti do 
teh stališč. Če bi uspeli razviti prakso programiranja političnega dela v celoti 
in v tem okviru tudi skupščinskega dela tako, kot sedaj razmišljamo, potem 
bi bilo mogoče in normalno, da bi o posameznih aktualnih družbenih vpra- 
šanjih, družbenopolitične organizacije sprejemale stališča za akcijo, s katero 
naj bi ta družbenopolitična vprašanja reševali. Hkrati bi seveda taka stališča 
bila tudi usmeritev ne samo za delo delegatov Družbenopolitičnega zbora, am- 
pak tudi za delo delegacij v temeljnih samoupravnih skupnostih. Dokler pa 
ostane v žarišču naših razmišljanj problematika sprejemanja stališč za dele- 
gacije, za skupščine, za delegate v Družbenopolitičnem zboru, toliko časa se 
vendarle skozi to dejstvo potrjuje ta zunanji, formalni odnos do delegatskega 
sistema kot nečesa, kar je izven uresničevanja in s tem tudi delovanja druž- 
benopolitičnih organizacij. To se pravi nekaj, kar ni predmet njihove vsako- 
dnevne politične skrbi in kar ni najbolj učinkovito sredstvo za to, da se nji- 
hova, recimo politična stališča, spremenijo v splošno zavezujočo normo druž- 
benega ravnanja. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ob zaključku razprave predlagam, naj se skupina čim hitreje opredeli 
do predlaganih sprememb glede našega sklepa. Mislim tudi, da smo pri 1. 
točki bili tako izčrpni, da glede poročila o uresničevanju resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike ne bomo izgubljali veliko časa in predlagam, 
da čez dobrih 10 minut nadaljujemo sejo in jo tudi končamo. 

Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 14.30.) 

Predsednica Tina Tomlje: Skupina za dopolnitev sklepa je opravila 
svojo funkcijo. O spremembah bo poročal tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Skupina se je sestala in proučila vse predloge. Opre- 
delili smo se, da je glede na vlogo in funkcijo Družbenopolitičnega zbora prav, 
da so naše opredelitve širše in da glede nalog zavezujejo tudi nekatere druge 
subjekte. 

Zaradi tega predlagamo, da se v 2. točki, v prvi stavek vnese besedilo: 
»ugotovitve in usmeritve iz poročila in uvodne razprave predsednika Skup- 
ščine in razprave na seji zbora.« 

Sprejeli smo tudi sugestijo, da se v sredini tega odstavka, tam kjer go- 
vorimo: »vsi družbeni subjekti, ki se na vseh ravneh družbene samoupravne 
in politične organiziranosti vključujejo v procese delegatskega odločanja, naj 
vsebino, načine in metode svojega dela dosledneje prilagajajo«, izraz »prila- 
gajajo« nadomesti z besedo »usklajujejo«. 
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3. točka naj bi se začela takole: »Zbori in delovna telesa Skupščine SR 
Slovenije morajo na podlagi« itd. 

V 4. točki se črta besedilo »Skupščina SR Slovenije« in se začne: »tudi v 
prihodnje bo potrebno posvečati več pozornosti uresničevanju«, naprej teče 
tekst nespremenjeno. 

Glede konkretnega predloga, ki sta ga izrazila tovariš Polič in tovariš 
Bule, mislimo, da je zajeto v zadnjem stavku 4. točke, ki se glasi: »Zato naj 
Skupščina SR Slovenije kot prednostno nalogo za prihodnje programsko ob- 
dobje, prouči uresničevanje vloge zborov ter metode dela delovnih teles Skup- 
ščine in zborov. Poročilo o tem bodo zbori obravnavali v četrtem trimesečju 
prihodnjega leta«. Vsebinsko je to pokrito s tem odstavkom. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Slišali ste dopolnitve sklepa. Ima 
še kdo kakšno dodatno misel? (Nihče.) Če nima nihče, dajem sklep, skupaj z 
dopolnitvami na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep z dopolnitvijo, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel skupaj z dopolnitvami predlagani 
sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uresni- 
čevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Poročilo je predložila, skupaj z osnutkom stališč in sklepov Zakonodajno- 
pravna komisija, kar je bilo objavljeno tudi v Poročevalcu št. 20. 

Poročilo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za 
družbenopolitični sistem našega zbora, Komisija za vprašanja borcev NOV, in 
Komisija za pravosodje. Poročila smo prejeli. Danes smo prejeli tudi mnenje 
Izvršnega sveta k temu poročilu in k stališčem. Uvodno besedo smo že poslu- 
šali na skupnem zasedanju. 

Želijo poročevalci komisij in odborov dopolniti pismena poročila? (Ne že- 
lijo.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Poročilo o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike re- 
publike se sprejme. 

2. Družbenopolitični zbor sprejema osnutek stališč in sklepov o uresniče- 
vanju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

3. Predlog stališč in sklepov naj pripravi Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije. 

4. Pri oblikovanju predloga stališč in sklepov, naj Zakonodajno-pravna 
komisija upošteva stališča, mnenja in predloge dane v poročilih delovnih teles. 

Bi kdo dopolnil predlagani sklep glede osnutka stališč in sklepov o uresni- 
čevanju zakonodajne politike? (Nihče.) Dajem sklep na glasovanje. 

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. 

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 



23. seja 539 

Na zadnji seji ni nihče postavil delegatskega vprašanja. Danes je bilo 
postavljeno delegatsko vprašanje že na začetku seje in ga bomo posredovali 
Izvršnemu svetu. Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje ali dati pobudo? 
(Nihče.) 

S tem je dnevni red 23. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan in za- 
ključujem sejo. 

(Seja je bila končana ob 14.40.) 
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(7. novembra 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
24. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost s seje so opravičili tovariši Roman Albreht, Jože Božič, 
Radislav Štefan Klanj šček, Tone Krašovec, Zoran Polič, Stane Repar, Janko 
Ževart in Angelca Vrbnjak. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Odobritev zapisnika 23. seje zbora; 
2. predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 

daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji; 

3. predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu; 
4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 

vanjskih razmerjih; 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 

stvu pri delu, z osnutkom zakona; 
6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o goz- 

dovih; 
7. volitve in imenovanja; 
8. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje k 2. do 6. točke dnevnega reda stališča po 72. 

členu poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. členu poslovnika Družbeno- 
političnega zbora. Ali predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega 
reda? (Nihče.) 

Ugotavljam, da soglašate s predlaganim dnevnim redom in da je predlog 
dnevnega reda sprejet. 
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Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 23. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek ali dopol- 
nitev? (Nihče.) Ker ne, dajem odobritev zapisnika 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 23. 
seje zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil je predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in je bil objavljen v »Poročevalcu«, številka 8, z dne 1. oktobra 
tega leta. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil sta obravnavala: Odbor tega zbora 
za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste 
prejeli. 

Prejeli ste tudi predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel 
na podlagi 72. člena poslovnika in 19. člena poslovnika tega zbora. Danes ste 
na klop prejeli stališča predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o 
tem predlogu, dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije ter amandmaje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k temu predlogu. Predstavnik pred- 
lagatelja je republiška sekretarka za urbanizem in članica Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije tovarišica Marija Vičar, ki bo imela uvodno besedo. 
Prosim, tovarišica Vičarjeva. 

Marija Vičar: Tovarišice in tovariši! Z današnjo razpravo zaklju- 
čujemo večmesečno javno razpravo o aktu »Stališča, sklepi in priporočila 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v naši republiki«. Ta stališča vse- 
bujejo naša hotenja, usmeritve in poglavitne rešitve za ustvarjanje takih po- 
gojev v naši družbi, da bo odprta perspektiva in postopoma zajamčena pra- 
vica slehernega občana oziroma družine, da razpolaga s stanovanjem, ki ustreza 
njegovim potrebam in možnostim, bodisi v družbeni ali zasebni lastnini. 

S sprejemom teh stališč, sklepov in priporočil dejansko pristopamo k obli- 
kovanju odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, ki imajo osnovo 
v dokumentih preteklih kongresov Zveze komunistov Jugoslavije, Zveze ko- 
munistov Slovenije, Zveze sindikatov Jugoslavije in Zveze sindikatov Slovenije 
ter dokumentov organov družbenopolitičnih organizacij. Predvsem pa naj bi z 
nadaljnjo dejavnostjo na tem področju uresničili tisto določbo ustave SR Slo- 
venije, ki določa, da si delovni ljudje in občani s svojimi sredstvi, z združeva- 
njem svojega dela in sredstev ter z delom in sredstvi drugih v samoupravnih 
interesnih skupnostih, organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih ter 
družbenopolitičnih skupnostih ustvarjajo na temeljih vzajemnosti in solidar- 
nosti možnosti, da si zagotove primerno stanovanje, v katerem je njim in čla- 
nom njihove družine omogočeno zdravo, varno in kulturno življenje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob pripravi predloga stališč, skle- 
pov in priporočil proučil vse pripombe, predloge in stališča, ki so bila izobliko- 
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vana v javni razpravi o osnutku stališč, sklepov in priporočil in jih je v celoti 
upošteval pri pripravi predloga tega akta. 

V naši republiki pričenjamo s preobrazbo odnosov na tem področju, na 
mnogo boljši materialni osnovi kot v preteklosti, saj smo s prizadevanjem 
delovnih ljudi in občanov, predvsem po 3. seji konference Zveze komunistov 
Slovenije in z akcijami, ki sta jih vodila Zveza komunistov Slovenije in Zveza 
sindikatov Slovenije od leta 1973 naprej, zmanjševali stanovanjski primanjkljaj 
ter zagotovili boljše stanovanjske pogoje 88 381 družinam, ki so se v teh letih 
vselile v nova stanovanja. 

V SR Sloveniji razpolagamo danes s 576 252 stanovanji, od tega je 189.147 
družbenih stanovanj in 387 105 zasebnih. Povprečna velikost stanovanja je ne 
glede na lastništvo 60,1 m2. Povprečno pa odpade na eno stanovanje 3,15 sta- 
novalcev. Na enega stanovalca v naši republiki odpade 19,1 m2 stanovanjske 
površine, kar je precej več, kot je povprečje v SFR Jugoslaviji. 

Znotraj teh ugodnih pokazateljev pa se seveda skrivajo velike razlike, 
kajti mnogo družin, med njimi veliko mladih družin, še nima stanovanja, ali 
stanuje v neprimernih stanovanjskih razmerah. Veliko pa je pri nas družin, 
ki zasedajo nadpovprečno velika in udobna stanovanja. So pa tudi take dru- 
žine, ki razpolagajo z dvema ali več stanovanji. 

Praviloma je velikost stanovanja in povprečna površina na stanovalca 
skromnejša v družbenem sektorju, čeprav obstojajo velike razlike tudi znotraj 
posameznega sektorja lastništva, to je, da ima velik del občanov in njihovih 
družin slabo rešeno stanovanjsko vprašanje v delu družbenega stanovanjskega 
sklada, kot tudi delu dotrajanih stanovanjskih hiš v zasebni lastnini, kar velja 
predvsem za stara mestna jedra in za starejše kmečke hiše. Seveda pa ta ugo- 
tovitev velja tudi za številne družine, ki imajo dobro ali nadpovprečno rešeno 
stanovanjsko vprašdnje, da stanujejo v velikih in udobnih stanovanjih in v 
udobnih stanovanjskih soseskah v družbenih stanovanjih, kot tudi v stanova- 
njih ali stanovanjskih hišah, ki so jih sami kupili ali zgradili. 

V preteklosti se je marsikdaj dogajalo, da so prihajali v boljši položaj last- 
niki stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, drugič zopet imetniki stanovanjske 
pravice na družbenih stanovanjih. Tega nihanja od ene skrajnosti do druge 
doslej nismo uspeli umiriti. S sedanjo usmeritvijo pa moramo postopoma za- 
gotoviti, da ne bo niti lastništvo stanovanja ali stanovanjske hiše, niti stano- 
vanjska pravica na družbenem stanovanju, občanu in njegovi družini prinašala 
posebnih privilegijev, čimprej pa moramo odpraviti tudi privilegij, ki ga da- 
nes imajo vsi tisti, ki primerno stanujejo, v primerjavi s tistimi, ki stanovanja 
še nimajo. 

Stališča, ki naj bi jih danes sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije, v celoti 
odpirajo usmeritev, da postane stanovanje ekonomska dobrina, da pa se ob 
tem uveljavi socialna politika, temelječa na načelih socialistične solidarnosti in 
na vseh tistih pridobitvah naše revolucije, ki smo jih na tem področju že do- 
segli, glede varstva borcev in določenih socialnih kategorij in glede skrbi za 
mlade družine. 

k-ot element take socialne politike je predvsem se vedno prevladujoča 
gradnja družbenih stanovanj, prav tako pa tudi kriterij za pridobitev stano- 
vanja z gradnjo solidarnostnih stanovanj in subvencioniranjem stanarin. 

S prehodom na ekonomske stanarine, z uvajanjem lastne udeležbe za pri- 
dobitev pravice uporabe na družbenem stanovanju in s povečanjem varčeva- 
nja za stanovanje, prehaja skrb- za stanovanje, tako za vzdrževanje kot tudi za 



24. seja 543 

pridobitev stanovanja, na vsakega delavca in občana. Ob tem pa oblikujemo 
tak sistem vzajemnosti in solidarnosti, da bo dana perspektiva za hitrejše 
reševanje stanovanjskih vprašanj tako tistim, ki že stanujejo v družbenem sta- 
novanju ali pričakujejo družbeno stanovanje, kot tudi tistim, ki bodo kupili 
stanovanje ali obnovili oziroma gradili novo stanovanjsko hišo. 

Pri tem bomo posebej pospeševali nakup stanovanj v družbeni gradnji in 
zadružno gradnjo. Zavzemamo se za premiranje stanovanjskega varčevanja, 
ki naj pospeši stanovanjsko varčevanje. Prav tako naj bi z davčno politiko 
omogočili večje davčne olajšave tistim, ki vlagajo lastna sredstva v stano- 
vanja. 

Sedanje razmere na področju stanovanjskega gospodarstva tega se ne 
omogočajo. Zato bo na osnovi sprejetih stališč, sklepov in priporočil in zakonov 
s tega področja, ki naj bi jih sprejeli naslednje leto, ter na osnovi nekaterih 
že sprejetih družbenih dogovorov, potrebna vsestranska in učinkovita družbena 
akcija. Taka akcija mora biti v sleherni temeljni in drugi organizaciji zdru- 
ženega dela in krajevni skupnosti, samoupravni stanovanjski skupnosti in v 
drugih samoupravnih interesnih skupnostih, ki so neposredno vezane na stano- 
vanjsko področje, ter v sleherni občini. 

Odnose v stanovanjskem gospodarstvu moramo zasnovati tako, da bodo 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in skupnostih 
odločali o združevanju sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj ter sku- 
paj s stanovalci tudi o gospodarjenju z družbenim stanovanjskim skladom. 

V predloženih stališčih, sklepih in priporočilih je zato dan velik poudarek 
uveljavitvi načel družbenega planiranja ter razdelavi teh načel na področju 
stanovanjskega gospodarstva pri gospodarjenju s stanovanjskim skladom, pri 
graditvi stanovanj ter pri pridobivanju stanovanj. 

Za prihodnjo stanovanjsko gradnjo je zelo pomembno, kako bomo ob uva- 
janju večjega lastnega deleža bodočih stanovalcev, oblikovali sistem solidar- 
nosti in vzajemnosti ter kako bomo vključili v krog stanovanjskih sredstev, 
poleg lastnih sredstev občanov, tudi del skladov skupne porabe, bančna sred- 
stva ter delno tudi sredstva iz dohodka temeljnih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela in skupnosti. Celoten splet odnosov na področju združevanja sred- 
stev, tako glede višine sredstev kot tudi glede meril za njihovo uporabo, bodo 
delovni ljudje in občani urejali s samoupravnimi sporazumi medtem ko bodo 
v zakonu določena le načela za določanje višine in virov sredstev za stano- 
vanjsko gospodarstvo. 

Zaradi kompleksnosti stanovanjske'gradnje in gradnje celovitih sosesk je 
nujno treba zagotoviti, da bodo zainteresirani subjekti nastopali skupno in 
organizirani v samoupravni stanovanjski skupnosti ali v enoti samoupravne 
stanovanjske skupnosti in da bo prevladovala družbeno usmerjena stanovanj- 
ska gradnja. Ob tem bo treba določiti tudi prihodnjega investitorja stanovanj- 
ske gradnje, ki je lahko le samoupravno organizirani subjekt. Razprave o tem, 
ali naj bo to samoupravna stanovanjska skupnost oziroma analogno temu 
enota samoupravne stanovanjske skupnosti in v nekaterih primerih tudi ne- 
posredno organizacije združenega dela, ki pridobivajo stanovanja za svoje de- 
lavce, oziroma hišni sveti, kadar gre za revitalizacijo in obnovo stanovanjskih 
hiš, še niso zaključene. 

Bolj odločno pa smo se v predlogu stališč, sklepov in priporočil opredelili 
do prihodnje organizacije izvajalcev del pri gradnji stanovanj in gradnji na- 
selij. Zavzemamo se za učinkovito dohodkovno povezovanje vseh izvajalskih 
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organizacij združenega dela in zaradi doseganja hitrejše in racionalnejše stano- 
vanjske gradnje tudi za povezovanje v plansko-poslovne skupnosti. V te skup- 
nosti pa naj bi se povezale tudi samoupravne interesne skupnosti, stanovanj- 
ske zadruge in druge oblike združenega dela, ki lahko s svojim sodelovanjem 
bistveno vplivajo na celoten proces graditve stanovanj in naselij. 

Vzporedno pa je treba zagotavljati pogoje za racionalizacijo stanovanjske 
graditve in za relativno znižanje cen stanovanj. Med temi pogoji pa ima po- 
membno mesto smotrno urbanistično planiranje, načrtno in pravočasno pri- 
dobivanje in urejanje ter komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ter ustrez- 
na organiziranost projektantov gradbenih objektov in drugih proizvajalcev 
gradbenih in drugih materialov ter izdelkov in njihovo povezovanje. 

Pobuda Gospodarske zbornice Slovenije, da bi delovno, proizvodno in 
poslovno soodvisne organizacije združenega dela, ustanovile plansko-poslovno 
skupnost Slovenije za usklajevanje razvoja proizvodnih in storitvenih zmog- 
ljivosti, za poenotenje standardov in normativov gradbenih materialov in 
opreme, posodobitev in poenotenje tehnoloških postopkov in tipizacijo grad- 
bene mehanizacije, je v skladu z našimi skupnimi prizadevanji za hitrejšo 
industrializacijo in racionalizacijo stanovanjske graditve in jo kaže podpreti. 
Pri tem pa je treba zagotoviti, da ne bo ustvarjen monopolen položaj izvajalcev 
in proizvajalcev in da ne bo prevladal njihov vpliv na urbanizem, opremlje- 
nost stanovanj-in naselij, na arhitekturo, funkcionalnost in tehnologijo sta- 
novanj. 

Za uresničitev stališč, sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu je od- 
ločilnega pomena povečana dejavnost vseh družbenopolitičnih dejavnikov, za 
izoblikovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti, enot samoupravne sta- 
novanjske skupnosti in predvsem za vzpostavitev hišne samouprave v vseh sta- 
novanjskih hišah v družbeni lastnini. 

Pravica in dolžnost stanovalcev, da bi prevzeli odgovornost za vzdrže- 
vanje in upravljanje s stanovanjsko hišo, v kateri stanujejo in da bi bili sku- 
paj z drugimi stanovalci in delavci v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
enega dela odgovorni tudi za gospodarjenje in upravljanje s celotnim družbe- 
nim stanovanjskim skladom v samoupravni stanovanjski skupnosti, se še ni 
mogla uresničiti. V zvezi s tem obstajata predvsem dve bistveni oviri, in sicer, 
da je še vedno prenizka materialna osnova zaradi prenizkih stanarin in ne- 
ustrezen položaj hišnih sive to v, ki niso postavljeni v položaj, da bi lahko s 
polno odgovornostjo prevzeli naloge v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem 
s stanovanjsko hišo. 

Naša prizadevanja so usmerjena k postopnemu prehodu na ekonomske 
stanarine, v katerih naj dobi ustrezno, z zakonom določeno mesto amortizacija 
ter vzporedno s tem tudi k temu, da bosta zbor stanovalcev in hišni svet pri- 
dobila tista pravna upravičenja, ki jim bodo dajala možnost, da bosta nepo- 
sredno prevzemala določene naloge pri upravljanju in gospodarjenju s stano- 
vanjsko hišo. 

Moram tudi poudariti, da smo v SR Sloveniji odločno krenili na pot samo- 
upravnega sporazumevanja na področju oblikovanja stanarin ob postopnem 
prehodu na ekonomske stanarine. Subjekti sporazumevanja pa so delavci v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih ter 
stanovalci v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini. 
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Samoupravno sporazumevanje o stanarinah poteka vzporedno s priprav- 
ljanjem nove zakonodaje. Obstoječi zakon in odloki pa niso ovira za samo- 
upravno pot urejanja zadev, ki smo jih dosedaj urejali na osnovi zakona z od- 
loki občinskih skupščin. 

Naloge, ki jih moramo opraviti v SR Sloveniji po sprejetju teh stališč, 
sklepov in priporočil, so natančno določene. Prav tako so določeni tudi nosilci 
posameznih nalog. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na osnovi (sprejetih stališč, sklepov 
in priporočil sprejel akcijski program za izvedbo vseh tistih nalog, ki jih lahko 
opravi v okviru svoje pristojnosti. Prav tako se bo zavzemal za uresničitev 
nekaterih sklepov, ki sodijo v pristojnost federacije kot na primer v davčni 
in investicijski politiki. V letu 1980 bo Skupščini SR Slovenije predložil za- 
konske osnutke oziroma predloge zakonov s področja stanovanjskega gospo- 
darstva ter za področje prostorskega urejanja in načrtovanja naselij, za pod- 
ročje stavbno-zemljiškega in komunalnega gospodarstva, davčne politike in in- 
vesticijske graditve. Prav tako si bo prizadeval, da bodo opravljene naloge na 
področju priprave in sprejemanja planov za naslednje srednjeročno obdobje 
ter da bodo v občinah hitreje in bolj uspešno uresničevali preobrazbo samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Marija Vičarjeva. 
Zeli tovariš Gavez kot predstavnik Odbora tega zbora za družbenoekonomske 
odnose dopolniti poročilo? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? 
(Da.) Besedo ima tovariš Samo Divjak. 

Samo Divjak: Povedal bi le to, da Zakonodajno-pravna komisija 
umika svoj amandma k šestemu odstavku 3. točke stališč, ker je ta amandma 
istoveten z amandmajem, ki ga je dal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 2. 
strani, k 4. točki in je tudi sicer besedilo tega amandmaja širše. 

Predsednica Tina Tomlje: Predno preidemo na razpravo, predlagam 
zboru, da imenujemo skupino delegatov, ki bo na podlagi razprave po potrebi 
predlagala spremembe in dopolnitve predlaganega akta. V skupino predlagam 
tovariša Staneta Gaveza in tovarišici Majdo Gaspari in Štefanijo Zagmaister. 
Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Be- 
sedo ima tovariš Srečko Mlinaric. 

Srečko Mlinarič: Tovarišice in tovariši delegati! Zaradi pomena, 
ki ga ima reševanje stanovanjskih potreb za slehernega delavca, in glede na 
to, da je reševanje teh potreb pomembna sestavina življenjskega standarda, 
obenem pa tudi element produktivnosti dela, je stanovanjsko gospodarstvo že 
nekaj časa v središču pozornosti delovanja Zveze sindikatov Slovenije. Na IX. 
kongresu Zveze sindikatov Slovenije smo temeljnim vprašanjem uresničevanja 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na tem področju namenili posebno 
pozornost in sprejeli tudi usmeritve za delovanje organov in organizacij Zveze 
sindikatov. Da bi te naloge začeli čimprej uresničevati, smo na regijskih posvetih 
že v januarju in marcu tega leta, sprožili razpravo o vprašanjih, glede katerih 
smo sindikati še posebej zainteresirani in odgovorni kot organiziran politični 
dejavnik. Posveti so dali podlago za oblikovanje akcijskega programa Zveze 
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sindikatov Slovenije, ki je bil objavljen skupaj z osnutkom skupščinskih sta- 
lišč. Akcijski program Zveze sindikatov Slovenije je dal organom in organiza- 
cijam Zveze sindikatov tudi vsebinske usmeritve za vodenje javne razprave 
ter dejavnosti pri uresničevanju posameznih nalog na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

Javna razprava v posameznih občinah, v katero so se vključili sindikati 
pri občinsikh konferencah SZDL Slovenije in razprava na seji Sveta za stano- 
vanjska in komunalna vprašanja pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slo- 
venije, je dala številne konkretne pripombe in predloge k osnutku skupščin- 
skega akta. Le-te smo posredovali predlagatelju in so bile dokaj upoštevane v 
besedilu predloga. 

Ocena javne razprave je pokazala, da so občinski sveti Zveze sindikatov 
Slovenije v večini občin sprejeli lastne programe dejavnosti. Razprave so 
potekale na sejah predsedstev, v komisijah, svetih in v odborih občinskih sve- 
tov, v velikem številu občin pa tudi v organizacijah združenega dela. V neka- 
terih občinah so občinski sveti organizirali tudi problemske konference, ki so 
bile v številnih primerih v organizacijah združenega dela. O tem so razprav- 
ljale tudi delegacije za samoupravne stanovanjske skupnosti in zbore občinskih 
skupščin. 

Razprava je potrdila temeljne vsebinske usmeritve iz akcijskega programa 
Zveze sindikatov Slovenije, ki pomenijo uresničevanje skupščinskih stališč za 
delovanje na ravni organov in organizacij Zveze sindikatov Slovenije. 

V javni razpravi je bila potrjena usmeritev glede odločitve o dvofaznem 
postopku, pri čemer pa je prišlo do izraza tudi mnenje, da je bil čas za raz- 
pravo v jesenskem delu nekoliko kratek in da je to, do neke mere onemogo- 
čilo širšo razpravo v organizacijah združenega dela, ki bi bila nujno potrebna, 
tudi zaradi poglobljenih razprav v zvezi s sprejemanjem samoupravnih spo- 
razumov o postopnem prehodu na ekonomske stanarine. 

V javni razpravi so bila izpostavljena nekatera vprašanja, za katera me- 
nimo, da so v predlogu skupščinskega akta vendar nekoliko šibko opredeljena 
in ki bi jih bilo treba v nadaljnjem dograjevanju sistema še doreči, zlasti pa 
bo treba ta vprašanja pozorno obravnavati v zvezi z oblikovanjem nove sta- 
novanjske zakonodaje. 

Na podlagi ocene in ugotovitev iz javne razprave je Predsedstvo Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije na včerajšnji seji sprejelo stališča 
in sklepe za delovanje organov in organizacij Zveze sindikatov Slovenije pri 
uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu. Predsedstvo Republiškega sveta podpira stališča, sklepe in pri- 
poročila Skupščine SR Slovenije za uveljavljanje samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, vključno s predloženimi 
amandmaji. 

V svojih stališčih predsedstvo izhaja iz tega, da je treba zagotoviti odlo- 
čujoč vpliv delavcev v vseh oblikah samoupravnega odločanja. Zato bomo 
sindikati terjali, da se v organizacijah združenega dela in v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih dosledno uveljavijo takšne rešitve, ki bodo zagotovile 
uresničevanje skupščinskih stališč, sklepov in priporočil na področju stano- 
vanjskega gospodarstva. 

Podpiramo stališče, da je vsakdo dolžan skrbeti za reševanje stanovanj- 
skega vprašanja, v skladu s svojimi možnostmi ter se ob tem zavzemamo za 
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opredelitev lastne udeležbe v samoupravnih splošnih aktih v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki mora veljati tudi za kadrovska stanovanja. 

Dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil lahko poteka izključno na 
podlagi meril in osnov sprejetih s samoupravnim splošnim aktom. 

Celoten sklop planiranja stanovanjskih potreb je temeljni pogoj in se- 
stavni del celovitega planiranja v vseh organizacijah združenega dela in v 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih, pri čemer podpiramo usmeritev, da 
se pri pripravi in sprejemanju srednjeročnih in vseh drugih planskih doku- 
mentov zagotovi neposredno odločanje delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela, ki ustvarjajo in združujejo sredstva za te namene. Zato je 
potrebno dosledno uveljaviti standarde stanovanja glede na velikost stano- 
vanja in število družinskih članov kot kriterij planiranja stanovanjske grad- 
nje in kot kriterij pri dodeljevanju stanovanj, pri čemer je treba čim bolj 
enotno opredeliti tudi izjeme glede na socialne, zdravstvene in druge razmere. 

Zavzemamo se za družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo. Ob tem pa 
poudarjamo potrebo po tem, da se družbena gradnja odvija v večjem obsegu 
kot zasebna, kar mora spodbuditi tudi prihodnji sistem kreditiranja stano- 
vanjske gradnje. Ta mora biti zasnovan tako, da bo spodbudil večja vlaganja 
zasebnih sredstev vseh kategorij varčevalcev v družbeno stanovanjsko gradnjo. 

Sindikati se bomo zavzemali za to, da bodo za kreditiranje nakupa etažnih 
stanovanj veljali ugodnejši kreditni pogoji kot za individualno gradnjo. Glede 
na vlogo stanovanjskega sklada pri zagotavljanju socialne varnosti delavcev in 
vodenju celovite politike zaposlovanja, je naš cilj dobro oziroma primerno 
stanovanje in ne stanovanjska hiša v zaisebni lastnini. Individualna stanovanj- 
ska gradnja naj se razvija tam, kjer so za to podani objektivni pogoji, zlasti 
pa lastnina na stanovanju ne sme biti vir pridobitništva. 

Samoupravno združevanje sredstev za stanovanjsko gradnjo iz čistega 
dohodka mora potekati izključno po programih ob samoupravno dogovorjenih 
pogojih združevanja in varčevanja sredstev ter pridobivanja stanovanj. Nika- 
kor ne smemo dovoliti, da bi združevanje sredstev v okviru samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti povzročilo oblikovanje preživelih oblik stanovanjskih 
skladov in odtujevanje sredstev, ne da bi nanje vplivali ter o njih odločali 
delavci, ki so jih ustvarili. 

Samoupravno dogovorjena cena stanovanj mora postati podlaga za dolgo- 
ročno usmeritev in dohodkovno povezovanje posameznih gospodarskih panog 
in mora odpraviti ostanke monopolnega položaja posameznih organizacij zdru- 
ženega dela na področju gradnje stanovanj, urbanistične, zemljiške in komu- 
nalne dejavnosti. Zato je nujno, da udeleženci v stanovanjsko-komunalni de- 
javnosti preverjajo uresničevanje določb samoupravnih sporazumov o obliko- 
vanju cen stanovanj. Zavzemamo se za dosledno uresničevanje vseh sprejetih 
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki se nanašajo na pod- 
ročje stanovanjskega gospodarstva. Zato je treba zaostriti odgovornost podpis- 
nikov za njihovo izvajanje. 

Glede na tesno povezanost stanovanjskega in komunalnega gospodarstva 
menimo, da je treba zagotoviti tudi istočasno pripravo oziroma obravnavanje 
zakonodaje z obeh področij. V tem okviru bo treba čimprej sistemsko rešiti 
zajemanje in usmerjanje zemljiške in mestne rente, ki so si jo do sedaj neupra- 
vičeno prilaščali zasebni lastniki stavbnih zemljišč oziroma organizacije zdru- 
ženega dela, ki upravljajo s temi zemljišči. 

35* 
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V zvezi z navedenimi stališči je Predsedstvo Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije sprejelo tudi sklepe za uresničitev stališč v okviru orga- 
nov in organizacij Zveze sindikatov na vseh ravneh organiziranosti. Prav tako 
se bo v uresničevanje teh nalog še posebej vključil Svet za stanovanjska in 
komunalna vprašanja pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije in 
Republiški sindikat delavcev gradbeništva ter stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva. 

Predsedstvo Republiškega sveta bo sproti ocenjevalo uresničevanje stališč 
in sklepov ter usmerjalo delo organov Zveze sindikatov Slovenije na pod- 
ročju stanovanjskega gospodarstva. V ta namen pa bo sprejelo tudi akcijski 
program delovanja Zveze sindikatov Slovenije, v katerem bo opredelilo na- 
loge, nosilce in roke pri uresničevanju samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu za leto 1980. Stališča in sklepi Predsed- 
stva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije bodo podlaga za delovanje 
organov in organizacij Zveze sindikatov na vseh ravneh pri dajanju pobud, pri 
oblikovanju in sprejemanju nove zakonodaje na stanovanjskem področju. 
Hvala. 

Predsednik Tina Tomi je: Naprej prosim. Besedo ima tovarišica Vida 
Mikuž. 

Vida Mikuž: Tovarišice in tovariši! 
Dejavnost na področju stanovanjske problematike je že nekaj let ena 

izmed temeljnih nalog Zveze socialistične mladine Slovenije, saj je prav ne- 
rešeno stanovanjsko vprašanje problem, s katerim se srečuje velik del mladih. 
Glede na to je potekala v osnovnih organizacijah in v občinskih konferencah, 
še posebej v okviru konferenc mlađih delavcev, dokaj aktivna razprava o 
osnutku stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji raz- 
voj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjiskem gospodar- 
stvu v SR Sloveniji, ki jo je skoraj povsod spremljala ocena stanja v konkret- 
nem delovnem in življenjskem okolju. 

Zaključek tega dela razprave je pomenila 3. aprilska seja Republiške 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije, na kateri smo sprejeli ugo- 
tovitve in stališča Zveze socialistične mladine Slovenije na področju reševanja 
stanovanjske problematike in, jih ponovno posredovali v razpravo in dopolni- 
tev osnovnim organizacijam. V dosedanjih razpravah se je pokazala podpora 
osnovni usmeritvi za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu, opredeljena v predlogu skupščinskega 
akta, ki ga obravnavamo. i 

Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije 
je na svoji seji, dne 24. oktobra 1979. leta, ponovno obravnavala navedeno 
problematiko in ob podpori temeljne usmeritve tudi (predlagalo določene 
amandmaje, ki smo jih posredovah na seji Predsedstva Republiške konference 
SZDL Slovenije. Čeprav je predlagane amandmaje predlagatelj načelno že 
upošteval in čeprav so že upoštevani v predlogu stališč Predsedstva Republi- 
ške konference SZDL Slovenije, pa bi želeli v svoji razpravi še konkretneje 
opozoriti na vsebino in okoliščine, ki so narekovale oblikovanje predlaganih 
amandmajev. 

Prek javne razprave in analize posredovanih samoupravnih splošnih 
aktov, ki urejajo področje stanovanjske problematike, smo lahko ugotovili, 
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da je odločujoč dejavnik za pridobitev stanovanja še vedno vrednotenje stro- 
kovne izobrazbe, minulega dela oziroma stalnosti položaja delovnega mesta in 
tako dalje. Se vedno je marsikje prisoten kriterij, da lahko delavec šele po 
treh letih zaposlitve prvič vloži prošnjo za stanovanje in da pri določanju 
vrstnega reda prosilcev obstoječe stanovanjske in socialne razmere niso vedno 
prevladujoče. V številnih temeljnih organizacijah združnega dela mladim 
družinam in mlajšim delavcem niso posvečali dovolj pozornosti in so dajali 
prednost izboljšanju stanovanjskih problemov delavcev, ki že imajo stano- 
vanja. Glede na to smo predlagali, da se besedilo o oblikovanju kriterijev v 
okviru predloga stališč Skupščine SR Slovenije smiselno dopolni z naslednjim 
besedilom: 

»■Z aktivnostjo vseh družbenopolitičnih dejavnikov je treba zagotoviti, da 
postane v okviru samoupravno dogovorjenih meril za reševanje stanovanjskih 
vprašanj eno izmed temeljnih meril vrednotenje delavčeve prisotnosti pri 
ustvarjanju dohodka temeljne organizacije združenega dela oziroma vredno- 
tenje njegovega živega dela. Ob tem je treba dosledno upoštevati tudi obstoječe 
stanovanjske in socialne razmere prosilca, s čimer bo tudi mlajšim delavcem 
omogočeno enakopravnejše reševanje njihovih stanovanjskih vprašanj. Za- 
vedati se moramo, da je temeljna organizacija združenega dela dolžna sodelo- 
vati pri reševanju stanovanjskih problemov vseh svojih delavcev, vendar pa 
morajo imeti prednost tisti delavci, ki še nimajo urejenih stanovanjskih raz- 
mer oziroma so brez stanovanja.« 

Upoštevajoč prizadevanja celotne družbe, da okrepimo produktivnost, us- 
tvarjalnost in prizadevnost vsakega posameznika pri opravljanju delovnih na- 
log, menimio, da takšna usmeritev jiasneje opredeljuje temeljna merila, ki se 
morajo upoštevati v temeljnih organizacijah združenega dela pri reševanju 
stanovanjskih vprašanj delavcev. 

Vsako leto se v SR Sloveniji sklene okoli 15 000 zakonskih zvez, pri čemer 
gre pri polovici tega števila za zakonca, ki sta mlajša od 24 let. Po obstoječih 
podatkih pa le ena tretjina mladih družin v petih letih lahko računa na to, 
da pride do stanovanja, kar je ena petina- vseh mladih zakoncev. To kaže na 
z^lo slabo perspektivo za mlado generacijo in na to, da smo doslej premalo 
razmišljali o tem delu delavskega razreda. Dejstvo pa je, da je prav stanova- 
nje eden izmed temeljnih pogojev za zdrav razvoj družine. 

Danes lahko ugotovimo, da je pri pridobitvi vsaj začasnega stanovanja 
pomembno vlogo odigral sistem solidarnostne gradnje stanovanj za mlade 
družine. Stanovanje iz tega sklada je doslej dobilo od 1973. leta do 1978. leta 
2370 mladih družin. Ta pomoč je sicer začasna, saj družini omogoča bivanje v 
najemnem stanovanju za dobo od petih do sedmih let, vendar pa tako preživi 
najbolj kritično obdobje oblikovanja ekonomskega položaja družine. 

V resoluciji VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije še lahko zasle- 
dimo potrditev takšnega sistema, predlog stališč pa ga do določene stopnje 
izključuje. Razprave v osnovnih organizacijah Zveze socialistične mladine 
Slovenije so nas spodbudile, da glede na zelo veliko število nerešenih stano- 
vanjskih vprašanj mladih družin in še vedno premalo uveljavljeno upoštevanje 
zakonskih meril za dodelitev stanovanj, težkega finančnega bremena, ki pesti 
mlade družine v prvih letih zakona, visoke najemnine zaradi neurejenih pod- 
najemniških odnosov, visokih stroškov za varstvo otrok, ki jih je v številnih 
primerih potrebno zagotavljati zunaj vzgojnovarstvenih zavodov, kredite, in 
da glede na šele začetne korake na področju zagotavljanja sredstev za stano- 
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vanjsko graditev iz čistega dohodka, predlagamo, da bi za mlade družine ob- 
držali dosedanjo obliko začasnega reševanja stanovanjskih vprašanj iz soli- 
darnostnih sredstev prek skalada za mlade družine, kar je podprlo tudi Pred- 
sedstvo Republiške konference SZDL Slovenije in kar tudi vsebuje 3. točka 
njegovih stališč za današnjo sejo zbora. 

Javna razprava je tudi potrdila usmeritev, da se bolj angažirajo lastna 
sredstva pri reševanju stanovanjskih vprašanj. Ko govorim o lastnih sredstvih 
za pridobitev družinskega stanovanja, moram opozoriti, da mladi ne želimo 
nikakršnega privilegiranega položaja. Reševanje stanovanjskega problema mo- 
rajo tudi mlade družine vzeti kot svojo prioritetno nalogo, da z namenskim 
varčevanjem ustvarijo pogoje za pridobitev zasebnega ali družbenega stanova- 
nja. Ob tem pa se odpira vprašanje, ali je mlad človek oziroma mlada družina 
sposobna ob vselitvi v družbeno stanovanje prispevati lastno udeležbo v celoti? 
Menimo, da večina mladih družin nima te možnosti, še posebej, če upoštevamo 
družinske dohodke, velike materialne obremenitve ob ustvarjanju osnovnih 
pogojev za življenje mlade družine in da tudi sistem lastne udeležbe šele 
uvaj amo. 

Upoštevajoč te predpostavke, bi morala družba aktivirati vse elemente, 
ki bi lahko zaščitili mlado družino, in ji nuditi pomoč pri reševanju stanovanj- 
skega vprašanja. Predlagali smo, da se formulacija v zvezi z lastno udeležbo 
mladih družin na 5. strani, v zadnjem odstavku 3. točke glasi: »Izjema so 
mlade družine, ki lastne udeležbe ne bodo mogle plačati ob vsaki preselitvi, 
predvsem tiste z otroci in tiste, ki žive v težjih socialnih razmerah, ob tem, 
da starost nobenega izmed zakoncev ne presega 30 let ter da noben nima več 
kot sedem let delovne dobe. Le-ti bi lahko lastno udeležbo prispevali v nekaj 
letih, in to v mesečnih obrokih. Ob tem je treba uveljaviti načelo, da delavci, 
predvsem mlajši, z združitvijo dela v temeljni organizaciji združenega dela 
pričnejo varčevati za lastno udeležbo, pri čemer pa morajo vedeti, kdaj bodo 
rešili svoje stanovanjsko vprašanje.« Menimo, da je predlagatelj dane amand- 
maje Zveze socialistične mladine Slovenije glede reševanja stanovanjskih vpra- 
šanj mladih družin in mladih delavcev v dosedanji fazi upošteval. Predlagamo, 
da jih podpre tudi ta zbor. 

Zveza Socialistične mladine se bo ustrezno vključila tudi v nadaljnje obli- 
kovanje in razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu, v oblikovanje samoupravnih sporazumov in zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu. 

Tovarišice in tovariši! Danes, ko razpravljamo o predlogu stališč, sklepov 
in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji, bi 
želela spregovoriti še o enem, zelo pomembnem programu, ki je v zaključni fazi. 

Gre za program graditve dijaških in študentskih domov, za katere so se 
namensko združevala sredstva. Prav je, da v tem trenutku jasno povem, da 
se je sedanji sistem združevanja sredstev za graditev domov za učence in štu- 
dente izkazal za zelo ustreznega, saj smo od 1975. leta do sedaj zgradili 15 
domov, šest domov je v gradnji, trije pa se bodo pričeli graditi še v tem letu. 
Ker bo prvoten program po družbenem dogovoru realiziran že v tem letu, ali 
v začetku prihodnjega leta in se bodo sredstva združevala do konca 1980. leta, 
je bil v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije potrjen dodatni program 
graditve za 1980. leto. Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične 
mladine Slovenije je že večkrat razpravljalo o graditvi domov za učence in 
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študente. Ugotovili smo, da se je bivalni prostor za učence in študente z reali- 
zacijo programov graditve domov popravil, da pa je kljub temu še veliko po- 
manjkanje domov. 

Naj kot primer navedemo, da študentski domovi v Ljubljani razpolagajo 
z manj kot 4000 ležišči, da je okoli 7500 študentov nameščenih v sobah zaseb- 
nikov. Podobno je tudi v Mariboru. Tako 28 % študentov prebiva doma, 20 % 
študentov se v času študija vozi v kraj šolanja, 17% študentov prebiva v času 
študija v študentskih domovih, 35% študentov pa v času študija prebiva v 
sobah zasebnikov. Nezadovoljivo je stanje tudi pri nastanitvenih kapacitetah 
za učence. Zato je Predsedsvo Republiške konference Zveze Socialistične mla- 
dine Slovenije sprejelo stališče, da je treba pripraviti nov program za graditev 
domov za učence in študente in nadaljevati z zbiranjem sredstev tudi v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju od 1981. do 1985. leta. 

Po dosedanjih podatkih, ki jih je zbrala Izobraževalna skupnost Slovenije, 
je treba v naslednjem srednjeročnem programu zagotoviti 9000 ležišč za učence 
in 2500 ležišč za študente. Ob tem so upoštevane tudi adaptacije in sanacije 
obstoječih domov. Bivalni prostor za učence in študente smo doslej oprede- 
ljevali kot stanovanjski prostor, za katerega delavci namensko združujejo 
sredstva v okviru solidarnosti. Menimo, da bi to moralo ostati tudi v prihod- 
nje, čeprav se ponuja tudi drugačna opredelitev, da se dijaške in študentske 
domove šteje za materialno osnovo usmerjenega izobraževanja. Glede na do- 
sežene rezultate v preteklem srednjeročnem obdobju, predvsem pa glede na 
potrebe, se zavzemamo za to, da se v skladu z opredelitvijo bivalnega prostora 
za učence in študente in stanovanjskega prostora, dopolni predlog za izdajo 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu tako, da se v 19. točki osnovnih načel 
in poglavitnih rešitev navede, da se bodo namensko združena sredstva uporab- 
ljala za graditev domov za učence in študente. Menimo, da takšna rešitev iz- 
haja tudi iz predloga skupščinskega akta, ki se zavzema za nadaljnje zagotav- 
ljanje možnosti pri reševanju stanovanjskih vprašanj učencev in študentov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Mikuževa. Na- 
prej prosim. Prosim, besedo ima tovarišica Lojzka Cotar. 

Lojzka Čotar: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog stališč, skle- 
pov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 
je na območju obalnih občin dobil vso podporo delovnih ljudi in občanov. V 
vseh sredinah je bilo ocenjeno, da stališča, sklepi in priporočila, dajejo dovolj 
celovite in dorečene osnove za realno upoštevanje stanovanjskega gospodarstva 
kot pomembnega področja v nadaljnjem razvoju gospodarstva in družbene 
skupnosti v celoti. 

Dosedanje razprave o preobrazbi stanovanjskega gospodarstva v posamez- 
nih občinah kažejo, da bo uveljavljanje novih odnosov na stanovanjskem pod- 
ročju zahtevna in izredno občutljiva naloga, ki bo, če bo v celoti izvedena, 
pozitivno vplivala tudi na druga področja gospodarstva. Zato je izredno po- 
membno, da bomo že pri oblikovanju programskih in planskih dokumentov 
morali ustvariti pogoje in potrebno vzdušje za dosledno uveljavljanje stano- 
vanjskega gospodarstva na novih osnovah ter pri tem izhajati iz dokaj neza- 
dovoljivega stanja in trenutnih gospodarskih razmer. Opozoriti želim tudi na 
dejstvo, da se v javnih razpravah in v postopkih odločanja o prehodu na eko- 
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nomske stanarine tu in tam še pojavljajo dokaj enostranska in ozka mnenja, 
neutemeljena zaskrbljenost o morebitni socialni prizadetosti posameznih kate- 
gorij občanov in dvomi, da bo zastavljeno usmeritev možno uveljaviti. To kaže, 
da so sedanje razprave kljub množici gradiva in ponujenih rešitev še premalo 
celovite in da so v posameznih okoljih osredotočena le na oblikovanje ekonom- 
skih stanarin in na postopen prehod na ekonomske stanarine oziroma na pove- 
čanje stanarin in na posledično povečevanje življenjskih stroškov ljudi. 

V razpravah so bila poudarjena vprašanja, povezana s planiranjem in tako 
delitvijo dohodka, ki bo zagotavljala uresničevanje zastavljienih nalog tudi v 
stanovanjskem gospodarstvu. Se posebno pa so bile izpostavljene zahteve po 
racionalnejšem gospodarjenju z obstoječim stanovanjskim skladom in drugač- 
nem urejanju problematike graditve stanovanj, zahteve po skladnejšem in so- 
časnem razvoju komunalnega in stavbno-zemljiškega področja ter hitrejšem 
razvoju samoupravnih odnosov na tem področju. 

Dokaj kritične so bile razprave, ki opredeljujejo problematiko urbaniza- 
cije novih naselij, ki je premalo podružbljena, probleme pravočasnega zagotav- 
ljanja kvalitetne urbanistične in gradbene dokumentacije ter postopke za pri- 
dobivanje gradbenih in drugih dovoljenj. 

Zaradi starostne strukture stanovanj je bila zlasti v razpravah v SZDL 
Slovenije vseskozi v ospredju problematika gospodarjenja s starimi stanovanji 
in problematika prenove kulturno in krajinsko zaščitenih, strnjenih mestnih 
predelov v vseh treh obalnih občinah. Pri tem je bila postavljena tudi zahteva, 
da postane celovita prenova večjih mestnih predelov prioritetna naloga širše 
družbene skupnosti in da se kot taka vključi v planske dokumente republike 
ter da se v samoupravnih interesnih skupnostih zagotovi potreben obseg soli- 
darnostnega združevanja sredstev v te namene. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Naprej prosim. Kdo želi raz- 
pravljati? Besedo ima Ivan Godec. 

Ivan Godec : V svoji razpravi bi rad opozoril le na en vidik celotne 
problematike, in sicer na vprašanje ekonomskih stanarin in v zvezi s tem na 
eno izmed vprašanj, ki se postavljajo, to je na začetni rok uveljavljanja eko- 
nomskih stanarin1 v Sloveniji. Zato bi izpustil vse preostalo, da ne bi drug 
drugemu razlagali o tem, kakšne so ekonomske stanarine. Vseeno se mi zdi, 
da je koristno in potrebno citirati nekatere formulacije iz dokumentov, s ka- 
terimi smo se v zvezi s tem vprašanjem doslej že seznanili. 

Najprej naj citiram le dva stavka iz predlog stališč, ki jih danes spreje- 
mamo : »Ekonomsko stanarino in postopen prehod na ekonomske stanarine bodo 
delavci in občani določili s samoupravnimi sporazumi, upoštevaje družbeno 
sprejeta stališča do enotne politike uveljavljanja ekonomskih stanarin v SR 
Sloveniji tako, da bo prehod na ekonomske stanarine zaključen do 1985. leta. 
Za prehod na ekonomske stanarine je treba v sleherni občini izdelati analizo 
stanja in programe prehoda na ekonomske stanarine ter konkretno opredeliti 
nosilce, način in roke postopka sprejemanja samoupravnega sporazuma o do- 
ločitvi stanarine in prehoda na ekonomske stanarine.« itd. 

Pred seboj imam tudi knjižico, ki jo je izdal »Komunist«, iz katere bom 
citiral dve navedbi. Najprej iz referata tovariša Popita: »Dosledno se moramo 
zavzemati za uveljavitev družbenoekonomskih odnosov v uporabi stanovanj 
in zato pospešiti prehod na ekonomske stanarine s predvidenimi korektivi so- 



24. seja 553 

Udarnosti in socialne politike. V vsaki občini moramo glede na lasten polo- 
žaj«; od tu dalje se besedilo glasi približno tako kot je opredeljeno v pred- 
logu skupščinskih stališč. 

Poleg tega je v tej knjižici na mestu, kjer je govora o ekonomskih stana- 
rinah, na 15. strani v 4. točki navedeno, da »bomo čim hitreje uveljavili eko- 
nomske stanarine«, itd. V nadaljnjem besedilu: »Za izpeljavo prehoda na eko- 
nomske stanarine se v republiki opredeljujejo le izhodišča in dokončni rok. 
V občinah pa je treba ta vprašanja opredeliti konkretno in specifično, upo- 
števajoč različne razmere zaradi dosežene ravni stanarin in drugih pogojev 
v občini ter določiti dinamiko uveljavljanja ekonomskih stanarin.« 

In še zadnji citat iz poročila Odbora tega zbora za družbenoekonomske od- 
nose, na 5. strani v 5. točki: »Uveljavljanje ekonomskih stanarin, tako kot je 
opredeljeno v predlogu stališč, zaradi rasti cen na družbenih področjih in do- 
govorjenih limitov za porast cen v posameznem letu, stalno prelagamo. S tem 
omejujemo možnosti za boljše vzdrževanje obstoječega stanovanjskega sklada 
in hkrati podaljšujemo »subvencioniranje« koristnikov družbenih stanovanj.« 

V pripravljenem predlogu stališč za današnjo sejo tega zbora o vpraša- 
nju ekonomskih stanarin ni nobene besede, razen posredne. Zato bi rad opo- 
zoril na naslednje vprašanje. Samoupravno sporazumevanje, za katerega smo 
se dogovorili, je potekalo v različnih predelih Slovenije in v različnih občinah 
izredno različno. Kljub nekaterim opozorilom v času javne razprave, da ni 
dovolj le, da se dogovorimo za končni rok prehoda na ekonomske stanarine, 
ampak, da bi bilo koristno doseči dogovor tudi o začetnem roku za prehod na 
ekonomske stanarine, ta opozorila niso bila upoštevana. Položaj je danes tak, 
da noben nima povsem natančnega pregleda o tem, vsaj kolikor sem skušal 
sam ugotoviti, je v občinah zelo različen položaj in sicer od takega, da ponekod 
že mesec ali dva pobirajo novo, 40% do 45% višjo stanarino, do takega, da 
ponekod še niti niso prišli tako daleč, da bi izračunali kolikšna bo prva povi- 
šana gtanarina in niti ne vedo, v katerem mesecu bo ta prehod opravljen. 
Skratka, začetek tega prehoda ni usklađen. Opozarjam na to vprašanje zaradi 
tega, ker je to zelo praktično vprašanje, ki je vse bolj pomembno v družinskem 
proračunu povprečne slovenske družine in ne pomeni več le zelo majhnega 
deleža tega proračuna, ampak ob prehodu na večje stanarine, pomeni vse večji 
in pomembejši delež družinskega proračuna in tako tudi določen političen pro- 
blem v položaju, ko ravnamo v Sloveniji v različnih okoljih v zvezi s tem zelo 
različno. 

Dovolite mi še, da bom konkreten, ker dovolj konkretno poznam občino, 
iz katere prihajam. V občini Litija smo upoštevali stališča Zveze komunistov 
Slovenije in skušali narediti vse, da bi čimprej in čim hitreje opravili prehod 
na ekonomske stanarine. Tako smo v prvem polletju tega leta vodili temeljito 
javno razpravo o vseh gradivih, izračunali vse, kar je bilo rečeno in potrebno 
in da smo po javni razpravi ob upoštevanju pripomb, ki so jih dali občani v tej 
občini, dosegli podpis sporazuma na začetku meseca avgusta tega leta, in sicer 
100% glede podpisnikov organizacij združenega dela in 76% glede podpisnikov 
hišnih svetov. Ta odstotek bi bil lahko tudi višji. Razlog temu, da ni bil, je 
bolj organizacijske in tehnične narave, ker je nekaj manjših hiš v okolici in se 
je težko organizirati in doseči v javni razpravi, kar je potrebno v zvezi s tako 
pomembnim vprašanjem, kot je 40% povišanje stanarin v naslednjem obdobju 
oziroma ob prvem naslednjem povečanju. Tega ne bi dosegli, če ne bi bilo ne- 
kaj objektivnih okoliščin, in sicer, da gre za majhno občino, v kateri je to 
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lažje izpeljati, da je tu tudi kvantitativno manj dela, in da je v taki občini tudi 
lažje doseči nekatere druge uspehe. Povsem se uresničuje srednjeročni plan gra- 
ditve novih stanovanj, ki bo uresničen tako, kot je bilo predvideno. Število 
novozgrajenih stanovanj bo celo nekoliko preseženo. Precej dobro je rešeno 
vprašanje solidarnostnih stanovanj. 

Naj ne naštevam vsega, ker v bistvu ne gre za samohvalo. Hotel sem le 
opozoriti na to, kar smo ugotovili v mesecu avgustu tega leta, da je položaj 
v Sloveniji zelo različen. Sestali smo se in skušali upoštevati tudi to možnost, 
kaj v primeru, če se bo vendarle zgodilo, da bomo v Sloveniji morali delati 
vsak po svoje. Fluktuacija delovne sile je v Sloveniji dokaj velika, 1700 de- 
lavcev se vozi na delo v Ljubljano. Ti bodo v drugačnem položaju kot ostali 
delavci v organizacijah združenega dela. Zaradi tega smo takrat rok, v že 
sprejetem sporazumu, da s 1. 9. 1979 leta preidemo na obračunavanje po no- 
vem, prestavili na 1. 10. 1979. leta. 

Razpravljam predvsem zaradi tega, ker sem v včerajšnjem »Delu«, na 
zadnji strani prebral stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da bi 
vsi tisti, v vseh tistih občinah, v katerih so že podpisali samoupravne spora- 
zume za prehod na ekonomske stanarine, to storili, ne tako kot so predvideli, 
ampak s 1. 1. 1980. leta, iz meni povsem neznanih razlogov. Zdi se mi, da je 
tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pokazal nujno potrebno odločnost v 
primeru, ko pride do takšnega stanja, ki povzroča primerjanje občanov med 
seboj in ko tako stanje ni sprejemljivo za tisto manjšino, ki sedaj nenadoma 
plačuje višje stanarine. 

Hotel sem opozoriti na dimenzijo problema, in da bi bilo dobro — čeprav 
je po toči zvoniti prepozno, če bi to možnost vnaprej predvideli. Očitno gre pri 
tem tudi za določene pomanjkljivosti v delu naših družbenopolitičnih organi- 
zacij, ki so vse to organizirale in tudi v samoupravnih interesnih skupnostih, 
ki so delale na tem področju. Zdi se mi, da bi bilo to možno prej bolje rešiti 
kot pa sedaj, ko je položaj tak — da se vrnem na konkreten primer — ko se 
bodo po objavljenem stališču stanarine povečale s 1. 1. 1980. leta. Taka občina 
ne more storiti nič drugega, kot da vrne denar za en mesec in preloži pobira- 
nje ekonomskih stanarin na čas, ko bo to sprejemljivo za vso republiko, ali pa 
vsaj za polovico slovenskih občin. 

Zato ne nasprotujem tako oblikovanemu stališču Izvršnega sveta, čeprav 
ima to samo po sebi tudi nekaj negativnih posledic, ne vem pa, če so bile 
vse dovolj upoštevane. Omenil bom samo eno. Med našimi občani in delavci 
se vse bolj krepi prepričanje, da je treba samoupravni sporazum sicer podpi- 
sati takrat, ko je to potrebno, glede njegovega izvajanja pa stojimo na stali- 
šču, da »bomo že še videli, kako bo«. In ne samo ta samoupravni sporazum, 
ampak tudi marsikateri drugi samoupravni sporazum bo pri stanovalcih v 
občini povzročil reakcijo, ker se človek ne odloči tako preprosto, da bo na- 
slednji mesec plačal 40 000 starih dinarjev več iz družinskega proračuna, kot je 
prejšnji mesec. Bilo je dokaj težko delo, prepričati stanovalce v občini, v upra- 
vičenost takega ravnanja. Ko pa je tak človek končno prepričan, ko so se pred- 
sedniki hišnih svetov zavzeli, kolikor so se največ mogli, pa nenadoma ugo- 
tovimo, da je nekdo izven tega okolja menil, da to ni potrebno. Res se po- 
stavlja vprašanje zaupanja v te ljudi, ki so se toliko trudili za plačevanje viš- 
jih stanarin. Navsezadnje to niti ni tako nujno, kar kaže na to, da v Sloveniji 
lahko živimo tudi naprej tako kot smo živeli doslej. Skratka, zdi se mi, da je 
to eden izmed primerov, ki bo povzročil velike in negativne posledice, pa tudi 
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dodatno še nekoliko omajal našo sposobnost za pametno dogovarjanje in spo- 
štovanje samoupravnega sporazumevanja. 

Zaradi tega predlagam, če je vse to, kar smo prebrali v »Delu« res in če 
je to pametna odločitev, da na današnji seji tudi Družbenopolitični zbor izreče 
svoje mnenje o tem konkretnem problemu, ker bi s tem še bolj prepričali de- 
lovne ljudi Slovenije, da je taka odločitev potrebna in nujna, da imamo za to 
razloge in da v tem zboru to odločitev tudi verificiramo. 

Predsednica Tina Tomlje: Naprej prosim. Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovarišica Marija Vičarjeva. 

Marija Vičar: Letošnje akcije za postopen prehod na ekonomske 
stanarine so se začele že letos pozimi. Že eno leto prej pa je bil predložen druž- 
beni dogovor, ki naj bi ga sprejeli na ravni republike in na podlagi katerega 
bi prehod na ekonomske stanarine, izvedli enotno v celotni republiki. 

Stališče o tem, ali gre za družbeni dogovor ali ne, se je dokončno izobliko- 
valo v mesecu februarju tega leta, ko je tudi bilo sprejeto in z resolucijo re- 
publiške Skupščine o družbenem gospodarskem načrtu za to leto dogovorjeno, 
da se sprejmejo le skupna enotna izhodišča za Slovenijo, da pa se prehod na 
ekonomske stanarine izvede v vsaki občini, v skladu z izračuni in potrebami 
dejavnosti, ki so potrebne zato, da se sploh lahko pride do samoupravnega 
sporazuma. 

Najprej je bilo treba upoštevati razmere v vsaki občini na področju stano- 
vanjskega sklada in sedanje višine stanarin. Danes je velika razlika med sta- 
narinami od ene do druge občine in ta razlika znaša v Sloveniji okoli 60 %, 
med najnižjo in med najvišjo stanarino. To pomeni, da je ta razlika nastajala 
v času, ko smo postopoma, od 1975 leta, pdviševali stanarine in so jih v neka- 
terih občinah zviševali z manjšim, v nekaterih občinah pa z večjim odstotkom. 

Nadalje je v vsaki občini bilo treba izdelati konkreten program vzdrže- 
vanja in gospodarjenja s sredstvi stanarin za naslednje daljše obdobje, pred- 
vsem pa za tisto obdobje, v kateirem naj bi se izvršil prehod na ekonomske 
stanarine. Predlagali smo, da bi se to opravilo do 1985 leta. Prvotno pa so bili 
v nekaterih razpravah tudi predlogi, naj bi bilo to obdobje krajše. 

V vseh občinah so pristopili k pripravi vseh potrebnih podlag zato, da bi 
lahko sklenili samoupravne sporazume. V Sloveniji je bilo v okviru političnih 
akcij, pa tudi v okviru samoupravnih interesnih skupnosti dogovorjeno, da bi 
predvidoma v septembru, najkasneje pa v oktobru tega leta v vseh občinah 
prešli na nove stanarine s tem, da bi tisti delež, ki bi odpadel na 1979. leto, 
uveljavili še v tem letu, to pomeni v septembru ali v oktobru. 

Zal se to ni povsod spoštovalo oziroma povsod niso uspeh narediti vsega 
potrebnega, da bi lahko predložili take sporazume, ki bi temeljili na vseh do- 
kumentih, o katerih sem govorila. 

Sedaj je položaj tak, da je do 18. oktobra tega leta, ko smo zbrali podatke 
— ta trenutek je morda v Sloveniji nekoliko drugače — sedem občin že spre- 
jelo samoupravne sporazume, v približno 40 občinah samoupravno sporazume- 
vanje še poteka, s tem, da v nekaterih občinah poteka že tudi sprejemanje, v 
nekaterih pa so ti sporazumi v fazi osnutka ali predloga. Ocenili smo, da bodo 
do konca leta, lahko v 41 Slovenskih občinah sprejeli samoupravne sporazume 
po postopkih, ki so za to pač potrebni. Do številke 55 bi potem prišli v januarju 
naslednjega leta, ali takoj po novem letu. Le v petih slovenskih občinah, to je 
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v vseh ljubljanskih občinah, niso ustvarjeni pogoji za to, da bi lahko sprejeli 
samoupravne sporazume, ker niso opravili vseh potrebnih del in nalog. 

Položaj v tem letu je bil naslednji. V okviru dovoljene rasti cen storitev in 
proizvodov, je bilo predvideno, da ima stanarina prioriteto. To je morala upo- 
števati sleherna občina, zlasti pa tista, v kateri so sprejeli samoupravni spora- 
zum, da bi se lahko tudi za prostornino, ki je nujno potrebna, izvršilo, po spo- 
razumu predvideno zvišanje stanarine v okviru tega odstotka. Po sedanjih po- 
datkih so v nekaterih občinah tako tudi ravnali. Ko smo ugotavljali povprečje 
za vso Slovenijo, smo ugotovili, da tega, glede prostornine niso upoštevali po- 
vsod in da so ponekod izrabili zvišanje drugih cen. Resnica je, da so v tem letu 
občinske skupščine sprejele tudi nekatere odloke, s katerimi so zamrznjene sta- 
narine, kar so v teh odlokih to tudi navedle. Tako je seveda bil v tem letu polo- 
žaj dokaj zapleten. Zaradi tega smo, ko smo ocenjevali, kaj bi s tema dvema 
mesecema v tem letu še pridobili, menili, da predlagamo izvršnim svetom občin- 
skih skupščin, da v okviru svojih pristojnosti sicer pospešijo sprejemanje sa- 
moupravnega sporazuma zato, da bi v Sloveniji vsi hkrati prešli na nove sta- 
narine s 1. 1. 1980 leta. Hkrati pa Smo menili, da v občinah, kjer so upoštevani 
vsi pogoji o katerih smo govorili, lahko v okviru teh pogajev zvišajo stana- 
rino prej, ker ni rečeno, da jo lahko zvišajo šele s 1. januarjem naslednjega 
leta. Predvsem smo menili, da je prav, da bi se glede tistih, ki so tik pred spre- 
jemanjem, ali ki bodo v naslednjem mesecu sprejeli samoupravni sporazum, 
to čimbolj enotno uredilo v vsej Sloveniji. 

Menim, da s tem ne bi smeli povzročiti škode. Do škode pa bo prišlo tam, 
kjer v tem letu niso v celoti upoštevali vseh resolucij in so poleg vsega zviše- 
vali cene storitev, niso pa pustili prostora za zviševanje stanarin. Sedaj pa 
imajo samoupravni sporazum, možnosti za zvišanje stanarin pa nimajo. Menim, 
da bodo ta problem morali proučiti v samih občinah. Ne moremo pa jim reči, 
da morajo upoštevati samoupravni sporazum in ga uveljavljati mimo vseh 
preostalih sporazumov. Dejansko ne vem, če se je potrebno opredeljevati do 
tega stališča, ker bomo v Izvršnem svetu morali ta problem ,še enkrat proučiti 
in dati to vprašanje na dnevni red. Kajti v časopisu je sicer napisano tisto, kar 
je vsebovalo sporočilo izvršnim svetom občinskih skupščin, vendar ne v tistem 
smislu, kot je bil namen tega sporočila. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati? (iNe.) Ce ne, 
zaključujem razpravo k 2. točki dnevnega reda. 

Predlagam, da preidemo na 3. točko dnevnega reda in naj po končani raz- 
pravi skupina pripravi morebitne dopolnitve stališč. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in je bil objavljen v Poročevalcu št. 8. Predlog za izdajo zakona sta obravnavala 
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Zakonodaj no-pravna ko- 
misija. Obe poročili smo prejeli. Prejeli smo tudi predlog stališč, ki naj bi jih 
Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 
19. člena poslovnika zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovarišica Marija Vičar, republiška sekre- 
tarka za urbanizem in članica Izvršnega sveta. Tovarišica Marija Vičar bo dala 
uvod. Prosim. 
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Marija Vičar: Zadeve s stanovanjskega področja so urejene v de- 
setih zakonih, ki so bili sprajeti v obdobju od leta 1972 do leta 1978, ko je bil 
sprejet zakon o samoupravnih stanovanjskih skupnostih. Delno obravnavajo 
stanovanjsko gospodarstvo še nekateri zakoni s komunalnega, zemljiškega in 
urbanističnega področja in nekateri drugi zakoni. 

Z namenom, da bi se obravnavali družbenoekonomski odnosi na stano- 
vanjskem področju celovito, predlagamo strnitev sedanje razdrobljene stano- 
vanjske zakonodaje v enoten zakon o stanovanjskem gospodarstvu. Zunaj tako 
izoblikovanega zakona bi ostala kot samostojna zakona še zakon o stanovanj- 
skih razmerjih in zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih kot speci- 
fična zakona, ki ne obravnavata samo stanovanjske problematike, temveč tudi 
zadeve in odnose na področju zasebne lastnine in gospodarjenja s poslovnimi 
prostori in stavbami zunaj družbenega stanovanjskega in poslovnega sklada. 

Osnovna načela in poglavitne rešitve za novi zakon o stanovanjskem go- 
spodarstvu naj izhajajo iz stališč, ki naj jih danes sprejme Skupščina SR Slo- 
venije. Na njihovi podlagi bo zakon urejal samoupravno organiziranost stano- 
vanjskega gospodarstva, elemente in postopke planiranja na tem področju, 
družbenoekonomske odnose na področju enostavne in razširjene reprodukcije 
ter družbenoekonomske odnose pri združevanju občanov v stanovanjske za- 
druge. Osnovna načela in poglavitna načela bodoče rešitve so nakazane. V 
predlogu za izdajo zakona je Izvršni svet tudi nakazal nekatera odprta vpra- 
šanja, ki so obdelana v obliki variant. Med drugim naj navedemo zlasti vpra- 
šanje, ali naj obravnavamo stanovanjsko gospodarstvo v celoti, to se pravi 
tudi izvajalski del, kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Ostalo je tudi 
nedorečeno vprašanje investitorstva pri izvajanju družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje. Dokončno še ni rešeno vprašanje združevanja sredstev za re- 
ševanje stanovanjskih vprašanj invalidov in upokojencev, dilema je, ali obdr- 
žati sedanji sistem ali reševati te probleme v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

Za gradnjo stanovanj bo potrebno natančno določiti vire sredstev, med 
drugim tudi za vzajemno reševanje stanovanjskih vprašanj v temeljni organi- 
zaciji združenega dela, ki začasno ne morejo same zagotoviti dovolj lastnih 
sredstev za financiranje načrtovanega števila stanovanj. Uveljavljanje družbe- 
noekonomskih odnosov na področju gospodarjenja s stanovanjskimi hišami, pa 
pogojuje tudi nove naloge in pristojnosti zborov stanovalcev in hišnih svetov. 

Na ta in druga vprašanja je opozorila že dosedanja razprava o predlogu 
za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Na temelju današnje razprave 
o predlogu stališč, sklepov in priporočil ter ob upoštevanju usmeritev, danih 
v odborih, Zakonodajno-pravni komisiji in v zborih Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona, bo Izvršni svet pripravil osnutek za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predsednica Tina Tomlje: Želijo predstavniki odborov poročila še 
dopolniti? (Ne.) Zeli dopolniti poročilo predstavnik Zakonodajno-pravne ko- 
misije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati o predlogu zakona? (Da.) Pred- 
lagam, da ista skupina, ki smo jo imenovali za 2. točko, po potrebi popravi 
predlagana stališča k tej točki dnevnega reda. Se strinjate s tem predlogom? 
(Da.) Besedo ima tovarišica Vida Mikuž. 
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Vida Mikuž: Rada bi samo opozorila, da smo dali dopolnilni predlog 
k 19. točki zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati o 
predlogu za izdajo zakona? (Ne.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da prekinemo sejo za 30 minut, da bo lahko sku- 
pina pripravila predlog stališč k obema točkama dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 10,20 in se je nadaljevala ob 11,10.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo sejo! 
Tovariš podpredsednik je dobil druge dolžnosti, zato vas prosim, da sprejmete 
predlog, da mi tovarišica Marija Aljančičeva pomaga voditi sejo do konca. 

Skupina je končala z delom in prosim tovariša Staneta Gaveza, da poroča 
najprej k predlogu stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 
daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju sta- 
novanjskega gospodarstva. 

Stane Gavez: Skupina predlaga, da bi k pripravljenim stališčem 
našega zbora, dodali novo 4. točko, ki naj se glasi: »Družbenopolitični zbor 
meni, da uveljavljanje ekonomskih stanarin ne bi smeli več prelagati, ker s 
tem omejujemo možnosti za boljše vzdrževanje obstoječega stanovanjskega 
fonda. Hkrati podaljšujemo subvencioniranje koristnikov družbenih stanovanj, 
kar onemogoča uspešnejše uresničevanje družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu. S tega stališča Družbenopolitični zbor daje podporo 
vsem tistim samoupravnim stanovanjskim skupnostim, ki so uveljavile samo- 
upravno določanje stanarin in tako prispevale k uresničevanju družbeno do- 
govorjene politike na področju stanovanjskega gospodarstva.« 

To dopolnitev predlagam glede na nekatere pripombe, zlasti glede pri- 
pomb tovariša Godca. Sedanja 4. točka pa postane 5. točka. 

Predsednica Tina Tomlje: Slišali ste predlog dopolnitve stališč k 
stališčem o stanovanjskem gospodarstvu. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, potem dajem na glasovanje predlog sprememb in do- 
polnitev predloga stališč Družbenopolitičnega zbora. Kdor je za predlog dopol- 
nitev, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo dopolnitev predloga stališč soglasno sprejeli. 
Dajem na glasovanje predlog stališč, skupaj s sprejetimi dopolnitvami in 

spremembami v celoti. Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč, skupaj s spremembami in dopolnitvami, 
soglasno sprejet. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo sprejeta 
stališča poslali Zboru združenega dela, Zboru občin in Skupščini Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije ter predlagatelju. 

Prosim tovariša Staneta Gaveza, da pove še dopolnitev k predlogu stališč 
k predlogu za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 
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Stane Gavez: Skupina predlaga, da bi dopolnili 4. točko predlaganih 
stališč, in sicer, da bi na koncu prvega odstavka 4. točke dali vejico in dodali 
naslednje besedilo: », ter s tem ustrezno postopno uveljavljati usmeritve ures- 
ničevanja programa solidarnosti«. Tako bi se 4. točka glasila: »V naslednjih 
fazah razprave o zakonu o stanovanjskem gospodarstvu bo treba, upoštevajoč 
dohodkovni položaj organizacij združenega dela, oceniti učinke predlaganega 
združevanja sredstev za stanovanjsko gospodarstvo ter temu ustrezno po- 
stopno uveljavljati usmeritve uresničevanja programa solidarnosti«. Nato se 
besedilo nadaljuje nespremenjeno. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Slišali ste predlog in dopolnitev predla- 
ganih stališč. 

Marija Vičar: Predlagam, da bi vstavili še besedico »tudi«, ker s 
tem ni mišljena samo solidarnost. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Prosim, tovariš Vili Vindiš ima besedo. 

Vili Vindiš : Predlagam sprejem predloga Zveze socialistične mladine. 
V 19. točki naj bo povedano, da se iz združenih sredstev financira tudi nadalj- 
nja izgradnja domov za učence in študente. 

Stane Gavez: Skupina je menila, da je predlog upoštevan oziroma 
ga bo predlagatelj upošteval pri pripravi zakona. 

Predsednica Tina Tomlje: Prosim, tovariš Vindiš! 

Vili Vindiš: Ker 19. člen taksativno našteva, kdo naj bi bil uporab- 
nik teh sredstev, vztrajam pri predlogu. 

Predsednica Tina Tomlje: Dopolnitev k 4. točki, ki jo je tovariš 
Gavez povedal, je bila oblikovana na predlog Zveze socialistične mladine Slo- 
venije. Posebej skrbno naj se prouči solidarnostni način združevanja sredstev, da 
bi v prehodnem obdobju zagotovili nemoteno zagotavljanje stanovanj tudi tej 
kategoriji občanov. 

Stane Gavez: To je ena stvar. Predstavnik predlagatelja pa je sezna- 
nil skupino, da predlagatelj upošteva pripombe, ki ste jih dali k 19. točki, kar 
bo tudi upoštevano. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati o dopolnitvi, ki jo 
je predlagal tovariš Gavez? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, dajem pred- 
log dopolnitve stališč na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli dopolnitev stališč. 
Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu za izdajo zakona o stano- 

vanjskem gospodarstvu v celoti. Kdor je za predlog stališč k stanovanjskem 
gospodarstvu, prosim, da dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč skupaj z dopol- 
nitvijo. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo sprejeta 
stališča poslali Zboru združenega dela, Zboru občin, Skupščini Skupnosti so- 
cialnega varstva ter predlagatelju. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije in je bil objavljen v 8. številki Poročevalca 
1. oktobra. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični si- 
stem našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Obe poročili smo prejeli. 
Prejeli smo tudi predlog stališč, ki naj bi jih sprejel Družbenopolitični zbor 
na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika 
našega zbora. 

Zeli poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem dopolniti pismeno 
poročilo? (Ne.) Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne komisije dopolniti poro- 
čilo? (Ne.) 

Predno preidemo na razpravo, predlagam zboru, da tudi za to točko dnev- 
nega reda imenujemo delovno skupino v sestavi Dušana Najdiča, Ludvika Go- 
loba in Vlada Beznika. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Domnevam, da ste 
imeli možnost prebrati poročilo Odbora za družbenopolitični sistem, ki opo- 
zarja na nekatera dodatna vprašanja. Na podlagi tega poročila smo pripravili 
predlog stališč, po katerem naj bi predlagatelj širše proučil to materijo, da bi 
bile norme v novem zakonu o stanovanjskih razmerjih povsem usklađene z 
reformo na področju stanovanjskega gospodarstva. Taka je tudi vsebina pred- 
laganih stališč. 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog sta- 
lišč k predlogu za izdajo zakona o stanovanjskih razmerjih na glasovanje. 
Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k predlogu za iz- 
dajo zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. 

V skladu s poslovnikom bomo stališča poslali ostalima dvema zboroma, 
Skupščini skupnosti socialnega varstva Slovenije ter predlagateju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, z osnut- 
kom zakona. 

Predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Iz- 
vršni svet predlagal, da se prva in druga faza združita, tako da se hkrati ob- 
ravnavata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Z dopisom z dne 11. oktobra, smo prejeli predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, ki pa ga je Izvršni svet s pismom 
17. oktobra umaknil. 
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Odbor za družbenopolitični sistem predlaga zboru, da sprejme predlog za 
izdajo zakona, kar pomeni, da naj zbor predlagani zakon obravnava v treh 
fazah. Enako predlaga tudi Zakonodajno-pravna komisija. Iz dopisa Izvršnega 
sveta, z dne 6. oktobra, ki smo ga danes prejeli, je razvidno, da se Izvršni svet 
strinja s predlogom, da se zakon obravnava v vseh treh fazah. Zato bomo 
predloženi zakon na današnji seji obravnavali kot predlog za izdajo zakona. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični si- 
stem našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Obe poročili smo prejeli. 
Prejeli smo tudi predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel 
na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika Družbeno- 
političnega zbora. 

Danes smo prejeli še informacijo o problematiki varstva pri delu in so- 
cialni varnosti delavcev iz drugih republik in pokrajin, ki delajo pri obrtnikih, 
ki jo je Skupščini predložil Izvršni ;svet. 

Predstavnik predlagatelja je sekretar za delo in član Izvršnega sveta to- 
variš Andrej Grahor. Prosim, tovariš Grahor ima besedo. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na dnevnem redu vaše seje so spremembe in dopolnitve zakona o var- 
stvu pri delu. Povod za predlagane spremembe je praksa, da se »kupčuje« z 
delavci. Posredniki, ki so formalno obrtniki, dajejo delavce na razpolago de- 
lovni organizaciji, za kar dobijo plačilo. Nujno je torej, da današnjo razpravo 
opravimo ob luči tega problema in kot razpravo o njegovi rešitvi, predlog za 
spremembo zakona pa naj bo predvsem povod za to razpravo. Gre namreč za 
mobilizacijo vseh družbenih sil, potrebnih, da to obliko izkoriščanja človeka po 
človeku odpravimo, vzroki za njen nastanek pa naj se v celoti odpravijo. 

Osnovna tema zakona ni varstvo pri delu, ampak družbeno-ekonomski od- 
nos oziroma položaj delavca v samoupravni družbi. Naj vas spomnim na ne- 
katera dejsrtrva, ki so postala po številnih razpravah v zadnjih dveh mesecih 
splošno znana. Sodelovanje zasebnih obrtnikov z družbenim sektorjem, ki je 
pri nas urejeno v obrtnem zakonu, predvideva dolgoročno sodelovanje na 
osnovi samoupravnih sporazumov ali kratkoročno pogodbeno prevzemanje po- 
sameznih del. 

Pravice delavcev, ki so v delovnem razmerju pri zasebnem obrtniku, pa so 
urejene v zakonu o delovnih razmerjih in dodatno konkretizirane v kolektivni 
pogodbi, ter v samoupravnih sporazumih o minimalnih standardih. V zad- 
njih desetih letih je bila zakonska ureditev na tem področju večkrat grobo 
kršena. Danes lahko trdimo, da v določenem številu primerov sploh ne gre za 
sodelovanje zasebnega obrtnika z združenim delom. Zaradi ozkih podjetniških 
interesov vodstev določenih delovnih organizacij ali temeljnih organizacij 
združenega dela, za določen del prevzetih obveznosti ne želi povečati števila 
delavcev v organizaciji, ampak išče izhod v navidezni kooperantski pogodbi. 
Tak način poslovanja je odprl vrata navideznim oblikam obrti, ko gre le za 
nakup in prodajo delovne sile proti plačilu opravljenih delovnih ur. 

Včasih pa prevzamejo zasebniki od delovnih organizacij obsežna dela s 
kratkimi roki, za katera je jasno, da zahtevajo nekaj desetin delavcev. Zaseb- 
niki torej nastopajo kot gradbeni podjetniki, ki prevzeta^ dela navidez oprav- 
ljajo prek svojih podkooperantov, dejansko pa z večjim številom mezdnih de- 
lavcev. Nesporno je, da v obeh primerih ne gre za obrt, kot jo razumeta zakon 
o združenem delu in obrtni zakon. Gre za pojav protizakonitega zasebnega pod- 
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jetništva, za grobo izkoriščanje delavcev, ki jih zaradi ozkih, skupinsko-last- 
niških interesov podpirajo vodstva nekaterih delovnih organizacij. Pri tem je 
oškodovana tudi družba, kajti podpisane kooperantske pogodbe pomenijo le na 
videz manjše število zaposlenih v temeljnih organizacijah, to pa pomeni, tudi 
manj dajatev in prispevkov ter manj skrbi za stanovanja in prehrano delavcev. 
Vse te skrbi torej naloži delovna organizacija družbi kot celoti, zato da bi lahko 
sama izkazala in delila večji dohodek. Te delovne organizacije lahko spreje- 
majo vse nenadne zahteve investitorjev in jih rentabilno izvršujejo. Vse na- 
pake v njihovem lastnem planiranju se skrijejo. Poleg tega pa so izplačila ko- 
operantom materialni strošek, ne pa izplačila iz čistega dohodka, kot so to 
osebni dohodki. Pojav ni od včeraj. Izvršni svet je že lansko jesen na to opo- 
zoril in tudi ukrepal. Očitno pa družbena reakcija za odpravo tega problema ni 
bila dovolj učinkovita. 

Naša naloga je, da zagotovimo izvajanje zakonov. Imamo zakone, ki ure- 
jajo poslovanje, in ki zagotavljajo pravice delavcem, tako pravice iz delov- 
nega razmerja, pravice do varnosti pri delu, pa seveda tudi pravice do sode- 
lovanja v samoupravljanju v organizaciji združenega dela, v krajevni skup- 
nosti, občini, in širših družbenopolitičnih skupnostih. Kršitev teh pravic je 
kršitev predpisov in pomeni prekršek ali celo kaznivo dejanje. Imamo druž- 
bene pravobranilce samoupravljanja, imamo inšpekcije in organe nadzora, 
organe pregona in sodne organe. Izdanih je bilo več sto ukrepov, vloženih 
mnogo prijav sodnikom za prekrške in na desetine ovadb javnim tožilcem. 
Znane so tudi prve kazenske sodbe. 

V mnogih primerih nezakonitosti je temu sledila akcija, ki je bila včasih 
tudi dokaj uspešna. Lahko bi rekli, da smo preganjali posamezne znane pri- 
mere, da pa šele spoznavamo vso globino tega pojava. Očitno ne moremo biti 
zadovoljni z obsegom in globino naše analize in naše akcije. Organi samo- 
upravljanja, vključno z organi delavske kontrole zelo pogosto niso reagirali 
na te ekscese. Kako je sicer mogoče, da družbeni pravobranilci samoupravljanja 
pri nekaterih temeljnih organizacijah ugotavljajo, da imajo na gradbiščih nad 
polovico delavcev zaposlenih pri posrednikih. Ali ni v takem primeru to že te- 
meljna organizacija za posredovanje in ne več temeljna organizacija, ki oprav- 
lja gradbeno dejavnost? 

Tudi vodstvi sindikata gradbenih delavcev in sindikata obrtnih delavcev, 
sta o teh pojavih razpravljali že pred leti, danes pa ugotavljata relativno maj- 
hen uspeh svojih akcij. Najpogosteje so vodilni delavci kazali na ekonomske 
razloge in s tem blokirali akcije sindikata. 

Znano je, da je združenje temeljnih organizacij združenega dela gradbe- 
ništva pri Gospodarski zbornici Slovenije o zadevi razpravljalo že večkrat, žal 
pa so bili njihovi rezultati prav tako skromni. 

Nujna je torej še bolj intenzivna, konkretna akcija vseh družbenih dejav- 
nikov, zlasti v vsaki temeljni organizaciji, kjer je prihajalo, ali pa bi lahko 
prišlo do kršitev osnovnih pravic delavcev iz delovnega razmerja. 

Dovolite mi, da ob tem na kratko povem razloge, ki so privedli do predloga 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu, ki ga 
danes obravnavamo. Temeljno izhodišče nam je bilo prepričanje, da moramo 
zagotoviti veljavnost in uporabo naših sistemskih predpisov. Ni mogoče, da bi 
delavec ne imel pravic, ki mu jih zagotavlja zakon o združenem delu, zakon 
o delovnih razmerjih, kolektivna pogodba in sistem minimalnih standardov. 
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Ne bomo privolili v to, da bi se naš obrtni zakon zlorabljal s prikrivanjem 
prodajanja delavcev. Na temelju ugotovitev inšpekcije o obsegu pojava in nje- 
govi družbeni nevarnosti ter o težavah pri pregonu, je Izvršni svet julija 1979 
določil besedilo predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu pri delu, z osnutkom zakona. Ta predlog uvaja potrebne evidence 
pogodb z obrtniki-kooperanti, nalaga našim organizacijam združenega dela, da 
se pred sklenitvijo pogodbe prepričajo, da je poslovanje obrtnikov usklajeno 
s predpisi, zlasti še glede delovnih razmerij ter ureja nekatera vprašanja var- 
nosti pri delu. 

Cilj te akcije ni zaviranje dejavnosti gradbenih obrtnikov in njihovega 
kooperiranja z združenim delom. Prav tako ni cilj, da bi gradbeno dejavnost 
v Sloveniji onemogočali organizacijam iz drugih delov Jugoslavije. Pač pa naj 
predlagana sprememba zagotovi, da ekonomske ugodnosti za posredniške po- 
godbe prenehajo. 

Predlagana sprememba zakona bo z uvedbo evidenc bistveno olajšala delo 
organov inšpekcij in pregona, kakor tudi sodiščem. Tako bi uredili tiste odnose, 
kjer gre res za kooperacijo obrtnika z združenim delom in razkrinkali tiste 
odnose, kjer gre za kupoprodajo delavcev, prikrito z navidezno kooperantsko 
pogodbo. Naj izrecno poudarim, da ni namen tega zakona, da bi na novo urejali 
družbenoekonomske odnose na tem področju. Ti so urejeni v ustavi, zakonu 
o združenem delu, zakonu o delovnih razmerjih, v obrtnem zakonu in tako 
dalje. Sprememba zakona naj bi le zagotovila, da bodo organi pregona lažje 
zaznali kršitve teh predpisov, da bodo dokazi dostopni in sodni postopki uspešni 
ter da bodo za kršitve odgovarjali vsi, ki se danes z njim okoriščajo, toda posred- 
niki kot njihovi sodelavci v združenem delu. Tak predpis naj bi obenem omo- 
gočil, da s podzakonskimi predpisi uredimo nekatere, z izvajanjem zakona pove- 
zane obveznosti organizacij združenega dela in njihovih kooperantov ter damo 
potrebna navodila organom pregona. 

V razpravah, ki so jih imeli odbori in komisije te Skupščine, je prišlo 
do prepričanja, da tekst predlaganega osnutka zakona prekoračuje tematiko 
zakona o varstvu pri delu in da prav zaradi tega ne zagotavlja vseh potrebnih 
zakonskih osnov za dosego družbenega cilja. Po tem enotnem stališču odborov 
in komisij je treba proučiti tudi potrebne spremembe in dopolnitve zakona o 
delovnih razmerjih in obrtnega zakona ter predlagati sprejem potrebnih koli- 
zijskih norm, da se ta problem enotno uredi v vsej Jugoslaviji. 

Izvršni svet sprejema to stališče odborov in komisij Skupščine in predlaga, 
da ga sprejmeta tudi oba pristojna zbora. Hkrati soglaša tudi s stališčem Zako- 
nodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da naj bi zakon danes obrav- 
navali le v prvi fazi, to je kot predlog za izdajo zakona. 

Problemi, ki smo jih navedli, imajo tak družbeni pomen in tako razsežnost, 
da jih zgolj z normativnim posegom in z akcijami organov pregona in nadzora 
ne bo mogoče rešiti. Predpogoj za izkoreninjenje tega pojava je široka pove- 
zana akcija vseh subjektivnih sil, ki morajo zasnovati svoje akcije v združenem 
delu samem, zlasti v organizacijah združenega dela na področju gradbeništva. 

Marsikje se problematičnosti sedanjega stanja sploh ne zavedajo. Organi 
samoupravljanja niso bili poučeni o sklepanju kooperantskih ali posredniških 
pogodb. Poslovodni organi so ocenjevali le komercialne rezultate pogodb, zane- 
marjali pa so njihovo družbeno vsebino in tudi to je razlog za nujno akcijo 
subjektivnih sil. Akcija bi predvsem morala iti v smeri ustvarjanja pogojev, 
da samoupravljanje kot most med sedanjostjo in prihodnostjo postaja tisti način, 
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s katerim se ta protislovja obvladajo in premostijo. Znane so nam akcije sindi- 
katov, nič manj pa ni pomembna akcija komunistov v teh organizacijah zdru- 
ženega dela, ki bi morala izpostaviti odgovornost poslovodnih in samoupravnih 
organov, ki so dosedaj dopuščali te pojave in s tem objektivno podpirali njihov 
razmah. Ker pa pojav presega meje posamezne organizacije združenega dela 
in je izrazito družbeno nevaren, bi se morali vključiti v nadaljnje preprečevanje 
takšnih pojavov tudi širša vodstva družbenopolitičnih organizacij, organi Gospo- 
darske zbornice Slovenije kot tudi skupščinske komisije za družbeni nadzor, 
organi družbene samozaščite in tako dalje. Zato predlagam, da Skupščina SR 
Slovenije s svojimi stališči izrecno usmeri družbenopolitično akcijo k razrešitvi 
tega problema. 

Izvršni svet Skupščine bo sistematično spremljal celotno družbeno aktivnost 
in usmerjal dejavnost upravnih organov, dokler problem ne bo rešen. Seveda 
bo obenem z odpravo tega ekscesnega pojava praktično potrjena in podprta 
naša usmeritev, ki obravnava osebno delo kot del naše ureditve in potrjena 
usmeritev za njegovo dolgoročno povezovanje z združenim delom v okviru 
zakona o združenem delu. Hvala! 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš sekretar! 
Predno preidemo na razpravo, predlagam zboru, da imenujemo skupino 

delegatov, ki bo na podlagi razprave po potrebi dopolnila predlagana stališča. 
V skupino predlagam tovariša Emila Šuštarja, Ludvika Goloba in Dušana 
Najdiča. Se strinjate s predlogom? (Da.) 

Pričenjam razpravo! Zeli Odbor za družbenopolitični sistem dopolniti pis- 
meno poročilo? (Ne.) Zakonodajno-pravna komisija? (Ne.) Kdo želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Nimam namena poudarjati nekatere temeljne ugotovitve, ki jih je uvo- 
doma povedal tovariš Grahor. Tudi iz informacije, ki smo jo danes dobili na 
klop, je dimenzija tega problema zelo jasno razvidna. Rad bi pa vendarle pove- 
dal dve temeljni ugotovitvi. 

Glede obsega pojava naj povem, da je teh delavcev po nekaterih ocenah, 
sedaj v Sloveniji približno 20 000. Samo za Gradiš v Ljubljani jih dela 2000. 
Anketa, izvedena v zadnjem času med gradbenimi organizacijami v Sloveniji je 
pokazala, da dela v gradbeništvu 5000 delavcev. 

In drugič, kot je uvodoma povedal tovariš Grahor, je ta pojav nastal zaradi 
ekonomskih interesov organizacij. Ti interesi pa so otežili učinkovitost celotne 
aktivnosti za odpravo tega nesocialističnega pojava v naši družbi. 

Navedel bi nekaj razmišljanj Zveze sindikatov Slovenije, predvsem pa njeno 
usmerjenost za rešitev tega problema. Pravilna je uvodna ocena tovariša Gra- 
hor j a, da akcija ni bila dovolj učinkovita, deloma tudi zaradi tega, ker ni bilo 
dovolj usklajenih prizadevanj vseh družbenih dejavnikov. Na podlagi informacij 
in aktivnosti v Zvezi sindikatov, ki se je v bistvu začela že pred samim kongre- 
som, smo v kongresnih gradivih sprejeli ustrezne usmeritve za delovanje Zveze 
sindikatov Slovenije pri odpravljanju teh pojavov. Včeraj je predsedstvo pose- 
bej razpravljalo o tej problematiki. Naj vas seznanim z njegovimi stališči. 

Predsedstvo je ugotovilo, da je potrebno z organizirano akcijo vseh druž- 
benih dejavnikov razreševati položaj delavcev, zaposlenih pri nosilcih samo- 
stojnega dela. Takšna organizirana aktivnost je potrebna tudi zato, ker pred- 
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lagane zakonske spremembe same po sebi ne bodo- rešile materialnega položaja 
niti delavcev v teh organizacijah, niti materialnega položaja samih organizacij 
združenega dela, ki so dosedaj na osnovi kooperantskih pogodb imele določene 
ugodnosti pri ustvarjanju dohodka. Delavci so za organizacije delali ne da bi 
z njimi sklenili redno delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas. Zato 
mislimo, da bi morali v tej organizirani aktivnosti sodelovati republiški in občin- 
ski upravni organi oziroma njihove inšpekcijske službe. To je poudarjeno tudi 
v stališčih našega zbora in Odbora za družbenopolitični sistem. Tudi skupnosti 
za zaposlovanje ter organizacije združenega dela morajo na osnovi sprejetih 
podrobnih programov hitreje reševati položaj teh delavcev. Takšna organizirana 
aktivnost je potrebna zato, ker organizacije Zveze sindikatov ne morejo same 
rešiti vseh teh vprašanj. 

Potrebna pa je večja odgovornost tudi drugih subjektov pri reševanju na- 
vedene problematike. Cilj te aktivnosti pa seveda ni zaviranje samostojnega 
osebnega dela in njegovo povezovanje z združenim delom. Prav tako ni cilj, da 
bi v Sloveniji omejevali delo obrtnikov iz drugih delov Jugoslavije. Delavcem, 
ki so zaposleni pri obrtnikih bomo s povečano družbeno akcijo omogočili urec i- 
tev njihovega položaja in njihovih pravic iz delovnega razmerja, zdravstvenega 
in socialnega zavarovanja, varstva pri delu in drugo. Na podlagi te orientacije 
bo Zveza sindikatov Slovenije, zlasti prek svojih oblik organiziranja, prek 
republiških odborov sindikatov dejavnosti in občinskih svetov, konkretno reše- 
vala te probleme z naslednjimi ukrepi: 

Prvič, občinski sveti Zveze sindikatov, bodo skupaj z občinskimi skupnostmi 
za zaposlovanje zagotovili, da bodo osnovne organizacije Zveze sindikatov oce- 
nile uresničevanje samoupravnih sporazumov o minimalnih standardih za živ- 
ljenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev. 

Drugič, izvršni odbori osnovnih organizacij Zveze sindikatov v tistih orga- 
nizacijah združenega dela, ki sklepajo kooperantske pogodbe z obrtniki, naj 
ocenijo tovrstno problematiko ter predlagajo delavskim svetom ustrezne rešitve 
in pobude za takojšnjo odpravo takšnih nesocialnih razmer v temeljni organi- 
zaciji združenega dela. Zaostriti morajo odgovornost poslovodnih organov orga- 
nizacij združenega dela pri sklepanju takih pogodb, pri čemer morajo vztrajati, 
da se rešitve iščejo v zaposlovanju delavcev za določen čas. Vztrajati morajo, 
da se v letnih planih predvidijo obdobja, ko se poveča obseg dela. Gre za sezon- 
sko dejavnost ter način pridobivanja novih delavcev prek skupnosti za zaposlo- 
vanje. Kooperantske pogodbe z nosilci samostojnega dela naj se sklepajo samo 
za opravljanje določene Vrste Obrtnih del. Po nekaterih podatkih se sedaj nam- 
reč pojavljajo tudi pleskarske in druge dejavnosti. V Ptuju imamo celo primer, 
ko je zdravnik splošne medicine iz neke druge republike odprl svojo obrt grad- 
beništva. Mimogrede, ko sem že omenir ta primer, naj povem, koliko pomeni 
učinkovita in organizirana družbena aktivnost pri reševanju tega problema. 
Bil je primer, da še je delavec, ki seveda ni bil socialno zavarovan, v Ptuju 
poškodoval pri delu. Odpeljali so ga v bolnico, zjutraj pa je hotela organizacija 
združenega dela vedeti, kaj je z njim. Ugotovila je, da delavca ni več. Po eno- 
tedenskem poizvedovanju je le ugotovila, da je bil delavec skrivaj ukraden iz 
bolnice in odpeljan v občino Kičevo. To je samo droben primer, ki kaže na to, 
kaj vse se lahko pri vsem tem zgodi. 

Tretjič, osnovne organizacije sindikatov morajo vztrajati, da temeljne orga- 
nizacije združenega dela vse predvidene potrebe po novih delavcih posredujejo 
skupnostim za zaposlovanje in s tem omogočijo organizirano zaposlovanje delav- 
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cev iz drugih republik. Novost oziroma sugestija nekaterih članov predsedstva 
je, da bi morali izvršni odbori osnovnih organizacij te delavce vključevati v sin- 
dikalne skupine in v druge organizirane oblike delovanja Zveze sindikatov v 
temeljni organizaciji, čeprav to formalno niso njeni člani. 

Občinski sveti Zveze sindikatov naj skupno s prizadetimi organizacijami 
združenega dela predlagajo ustrezne rešitve pri urejanju položaja teh delavcev 
na skupnih deloviščih, zlasti pa je potrebno povečati odgovornost organizacij 
združenega dela, ki sklepajo kooperantske pogodbe, glede zagotavljanja enot- 
nega varstva pri delu za vse delavce, torej tudi za tiste, ki so zaposleni prek 
obrtnikov. Ce pa ugotovijo, da obrtnik nima vseh potrebnih listin, da zaposluje 
več delavcev, kot jih po zakonu lahko, ali če delavcem ne zagotavlja minimalnih 
življenjskih pogojev v skladu z določili družbenega dogovora o minimalnih stan- 
dardih zaposlovanja, se s takim obrtnikom ne sme skleniti kooperantska 
pogodba. 

Republiški odbor sindikatov dejavnosti, zlasti gradbenih delavcev, delavcev 
v kmetijstvu, živilski in tobačni industriji, deloma tudi v gozdarstvu, pa tudi 
v nekaterih drugih dejavnostih, v katerih se takšne oblike izkoriščanja delavcev 
pojavljajo, morajo izoblikovati skupna izhodišča, zlasti glede pogojev, pod 
katerimi je možno sklepati kooperantske pogodbe, načine organiziranega zapo- 
slovanja delavcev iz drugih republik in zagotavljanje njihovih samoupravnih 
pravic, v skladu z zakonskimi predpisi socialističnih republik in pokrajin. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov je znova zahtevalo, da 
se zaposlovanje delavcev iz drugih republik izvaja organizirano, prek skupnosti 
za zaposlovanje. V tem smislu naj se skupnosti za zaposlovanje povežejo z 
ustreznimi skupnostmi za zaposlovanje in njihovimi službami v drugih repu- 
blikah, seveda v tesni povezanosti z organizacijami združenega dela, ki zaposlu- 
jejo nove delavce. 

Glede sprememb zakonov je stališče predsedstva naslednje. Predsedstvo 
podpira predloge za spremembo zakona o varstvu pri delu, zakona o delovnih 
razmerjih in obrtnega zakona, vendar vztraja, da se problematika celovito rešuje 
z dograjevanjem družbenoekonomskih odnosov, tako za delavce v združenem 
delu, kot za delavce, zaposlene pri obrtnikih. 

Glede predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu, pa menimo, da naj predlagatelj na podlagi razprave pripravi 
dopolnjen osnutek tega zakona, ki ga bo Skupščina sprejela po običajnem po- 
stopku. Menimo, da bi lahko tudi sama razprava o spremembi tega zakona pri- 
spevala k ustvarjanju potrebnih družbenih razmer za učinkovitejše reševanje 
te problematike. 

V predlogu sprememb in dopolnitev zakona je potrebno predvideti zlasti 
način registriranja kooperantskih pogodb pri pristojnem organu skupščine obči- 
ne, pristojnosti upravnih organov pri ugotavljanju in ukrepanju v primeru 
kršitev samoupravnih pravic teh delavcev ter obveznosti obrtnika, da pri skle- 
panju kooperantskih pogodb predloži organizaciji združenega dela stvarne 
dokaze, to je delovne knjižice vseh delavcev, ki bodo opravljali dela na podlagi 
kooperantske pogodbe. 

Zveza sindikatov Slovenije bo sodelovala s sindikati republik oziroma po- 
krajin in občin, v katerih imajo zasebni delodajalci registrirano obrtno dejav- 
nost. To konkretno akcijo sindikat delavcev gradbeništva že izvaja. Ob tem se 
bo Zveza sindikatov zavzemala, da bodo slovenske organizacije združenega dela 
na osnovi skupnih vlaganj odpirale nove proizvodne obrate na manj razvitih 



24. seja 567 

področjih in na ta način prispevale k hitrejšemu razvoju in večji zaposlenosti 
prebivalstva v tistih občinah, od koder sedaj ti delavci prihajajo. 

Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije bo o celotni 
problematiki ter aktivnosti v Zvezi sindikatov Slovenije za odpravo nezakonitih 
oblik zaposlovanja seznanilo Svet Zveze sindikatov Jugoslavije z namenom, da 
se v okviru tudi Zveze sindikatov Jugoslavije sprejmejo enotna izhodišča za 
zagotavljanje samoupravnih pravic delavcev, zaposlenih pri obrtnikih. 

To je nekaj, kot sem rekel, temeljnih usmeritev aktivnosti Zveze sindika- 
tov Slovenije. Ob koncu naj povem, da je bila včeraj zelo obširna in zavzeta 
razprava, v kateri je že prišlo do izraza to, kar se"m želel danes povedati o naši 
skupni aktivnosti. Kjerkoli vsi družbeni dejavniki rešujejo te probleme načrtno, 
rezultati ne izostanejo. 

Znova se bom vrnil k primeru v Ptuju. V občini so ustanovili skupen organ 
za preprečevanje teh pojavov, posledica pa je bila ta, da je že v enem tednu 
izginilo 70 obrtnikov-kooperantov. To znova potrjuje našo temeljno usmeritev, 
da samo s spremembo predpisov tega pojava verjetno ne moremo rešiti, marveč 
predvsem z družbeno aktivnostjo nas vseh. Kot vidite, so ta naša stališča in 
razmišljanja o teh problemih povsem v skladu s pripravljenimi stališči za današ- 
njo sejo Družbenopolitičnega zbora. Med drugim tudi zato, ker mislim, da smo 
vsaj v Zvezi sindikatov Slovenije aktivno sodelovali pri vseh pristojnih skup- 
ščinskih telesih pri pripravi teh stališč. Ob koncu bi rad rekel samo še to, da 
je približno enako zavzeta, živahna in prizadeta razprava potekala tudi v Odboru 
za družbenopolitični sistem našega zbora. Poročilo tega odbora pa ste dobili. 
Hvala lepa! 

Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa, tovariš Šuštar! Kdo želi še 
razpravljati? (Nihče.) Ker je tudi tovariš Šuštar v bistvu podprl predlagano sta- 
lišče Družbenopolitičnega zbora, bi zaključila razpravo, ne da bi skupina pose- 
bej razpravljala o predlaganih stališčih. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Predlagam, da glasujemo o predlaganih stališčih k predlogu za izdajo zako- 
na o varstvu pri delu. Kdor je za predlagano stališče, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagana stališča in jih bomo 
v smislu 20. člena poslovnika posredovali Zboru združenega dela, Zboru občin 
in predlagatelju. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet. 
Predlog za izdajo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 

Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi predlog stališč, ki naj bi jih Druž- 
benopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena 
poslovnika zbora. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Ivo Marenk, republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član Izvršnega sveta. Želiš uvodno 
besedo? (Da.) Prosim, tovariš Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sistem skupnega gospodarjenja z gozdovi, ki je uveljavljen v Sloveniji, je bil 
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zgrajen in dopolnjevan v obsežnih in poglobljenih javnih razpravah. Tako je 
bila organizirana zelo široka javna razprava leta 1970, ko so bili kasneje spre- 
jeti v tej Skupščini sklepi in priporočila glede gospodarjenja z gozdovi v Slo- 
veniji. • 

Razumljivo je, da je bila zelo široka javna razprava tudi ob sprejemanju, 
sedaj veljavnega zakona o gozdovih. Za uveljavitev tega zakona je bil sprejet 
akcijski program in sprožena akcija za uveljavitev njegovih določil, ob sodelo- 
vanju družbenopolitičnih organizacij. 

V letu 1978 je bila izdelana analiza o izvajanju akcije, predvsem z vidika 
delovanja samoupravnega sistema, delovanja samoupravnih interesnih skupno- 
sti in učinkovitosti uveljavljanja samouprave kmetov. Temeljne ugotovitve, kot 
je razvidno iz gradiva, so priložene gradivu. 

Zadnja razprava o analizi izvajanja zakona je pokazala, da se je ta zakon, 
kljub nekaterim subjektivnim pomanjkljivostim v nekaterih sredinah, sora- 
zmerno dobro uveljavil in neposredno vplival na uresničevanje nalog v tem 
srednjeročnem obdobju. Hkrati je bilo ugotovljeno, da so se temeljne sistemske 
prvine pokazale kot ustrezna dolgoročna osnova za gospodarjenje z gozdovi in 
uveljavljanje zlasti posebnega družbenega interesa pri tem gospodarjenju in da 
je treba v osnovi te prvine, ob usklajevanju zakona z drugimi sistemskimi za- 
koni, ohraniti in utrditi njihov pomen še zlasti, ker so bile ob pripravi zakona 
neposredno opredeljene tudi v ustavi SR Slovenije. 

Potreba po uskladitvi zakona se je, kot rečeno, pokazala iz dveh razlogov. 
Po uveljavitvi dosedanjega zakona je bila sprejeta vrsta novih sistemskih 
zakonov, od katerih nekateri neposredno posegajo na področje gospodarjenja 
z gozdovi. Zato je seveda potrebno zakon dopolniti. 

Razen tega pa je vrsta razlogov, ki so se pokazali ob izvajanju zakona v 
praksi in menimo, da je potrebno nekatere določbe opustiti ali pa drugače 
opredeliti. Na to je analiza o izvajanju zakona opozorila in menimo, da bi bilo 
prav, da se pobuda za dopolnitev zakona sprejme. 

Predvsem gre za področja, ki obravnavajo način planiranja, združevanje 
dela in sredstev, delovanja samoupravnih interesnih skupnosti. Pri tem naj bi 
se v zakonu o dopolnitvi zakona predlagale le tiste dopolnitve, ki v vsakem 
pogledu odražajo posebnost, ki izvira iz sistema gospodarjenja z gozdovi. Splošno 
veljavna določila sistemskih zakonov, pa verjetno ne bi kazalo ponavljati in 
prenašati v ta posebni zakon. 

V tem smislu je potrebno opredeliti način združevanja sredstev za vlaganja 
v gozdove. Razlikovati bi bilo potrebno sredstva za izvajanje dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena kot prispevke samoupravni interesni skupnosti, sklad- 
no s 70. členom ustave, ker gre tu za vlaganja, za katera zaradi dolgoročnosti 
učinkov ni neposrednega dohodkovnega interesa združenega dela. Te naložbe 
so dolgoročno rentabilne! Pri združevanju sredstev za naložbe, kjer tak interes 
obstaja, pa so že danes primeri uveljavljanja rešitev, ki sicer v sistemu veljajo 
in jih ne bi kazalo posebej sprejemati. 

Pri dopolnjevanju 12. člena zakona, glede ugotavljanja in porabe tistega 
dela dohodka iz družbenih gozdov, ki nastaja znotraj gozdnogospodarskih obmo- 
čij zaradi različnih naravnih in proizvodnih pogojev, bo treba po predlogu 
zakona s samoupravnim sporazumom znotraj samoupravne interesne skupnosti 
opredeliti osnove in merila za izračun tega dela dohodka. To bi bila novost. 

Posebno izkazovanje dela dohodka, ki se pojavlja v posameznih temeljnih 
organizacijah združenega dela v družbenem sektorju gozdarstva, je skladno z 
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ustavo uvedel zakon o gozdovih iz leta 1974. Ta del dohodka se mora uporab- 
ljati za izenačevanje pogojev gospodarjenja v temeljnih organizacijah znotraj 
območja, del teh sredstev pa se po določbah zakona uporablja za izenačevanje 
pogojev gospodarjenja med posameznimi gozdnogospodarskimi območji. Uvedbo 
tega inštituta zahtevajo posebne razmere v gozdarstvu. To so razlike glede kva- 
litete gozda in glede konfiguracije terena, kar vse bistveno vpliva na možnost 
pridobivanja dohodka v posameznih temeljnih organizacijah in na različnih 
območjih. 

Posebnost na področju gozdarstva je v tem, da se ta dohodek ugotavlja za 
območja kot gospodarsko celoto, ker se mora les sekati na vseh delih območja, 
ne glede na razmere. Glede na to, da je bilo na osnovi zakona o združenem 
delu nujno omogočiti oblikovanje tozd tudi v gozdarstvu, so se pokazale razlike 
v proizvodnih pogojih, ki v prejšnji, enoviti organiziranosti niso prišle na dan, 
čeprav so obstajale. Zato je neobhodno, da se del dohodka, ki nastaja zaradi 
nadpovprečno ugodnih prirodnih pogojev, v bistvu uporablja za izkoriščanje 
in gojitev gozdov na vsem gozdnogospodarskem območju. Dohodek, ki nastaja 
zaradi različnih prirodnih in proizvodnih pogojev se, torej lahko ugotovi sele 
po izenačitvi gospodarjenja na vsem območju. Zato bo nujno sistem ugotavljanja 
dohodka, ki izhaja iz različnih pogojev dela, zadržati tudi vnaprej, ker je dal 
dobre rezultate, vidne tudi v sami proizvodnji in vlaganjih v razširjeno repro- 
dukcijo. 

Posebnosti, ki izhajajo iz sistema gospodarjenja z gozdovi, bo treba opre- 
deliti tudi v določbah, ki obravnavajo področje planiranja. Predvsem za samo- 
upravne interesne skupnosti bo treba poudariti vsebino in način usklajevanja 
posameznih planskih aktov. Pri tem pa je treba ločiti gozdnogospodarski nacrt, 
kot obvezno strokovno osnovo, ki zagotavlja uveljavljanje dolgoročnih družbeni 
ciljev in jo je treba upoštevati v procesu planiranja ločeno od planskih aktov, 
ki jih predvideva zakon o temeljih sistema planiranja za vse subjekte plani- 
ranja, tudi za gozdarstvo. S tem v zvezi bo treba dopolniti tiste določbe 
zakona, ki opredeljujejo vsebino gozdnogospodarskega načrta. 

Celotno poglavje o organiziranosti in delovanju SIS bo treba uskladiti 
in utemeljiti na zakonu o temeljih svobodne menjave dela in upoštevati poseb- 
nosti v gozdarstvu, ker ne gre za običajno svobodno menjavo dela. Cilj dopol- 
nitve je v tem, da se družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi prek samo- 
upravnih interesnih skupnosti še poveča. 

Glede skupnega gospodarjenja z gozdovi bi želel predvsem poudariti, da je 
temeljne dileme razrešil zakon o združevanju kmetov. Ta zakon je zaradi tega, 
da se doseže večja povezanost delovanja posameznih subjektov za skladnejši 
razvoj podeželja, določil tudi vsebino sodelovanja temeljnih organizacij koope- 
rantov z drugimi organizacijami združenih kmetov, kar naj se zagotovi s samo- 
upravnim sporazumom. Zato najbrž ne bi kazalo v zakonu o gozdovih ponav- 
ljati teh določil. Seveda pa je treba reči, da bi bilo nujno potrebno za vezano 
in usklajeno delovanje različnih organizacij združenega dela, v katerih so včla- 
njeni kmetje, v praksi mnogo bolj aktivno in usklajeno delovati^ na podlagi 
veljavnih predpisov in predvsem pri pripravi novega srednjeročnega plana 
izkoristiti možnosti, ki v sistemu že obstajajo. 

Pri snovanju osnutka zakona bo treba upoštevati tudi ugotovitve in za- 
ključke skupščinske razprave o analizi razvoja družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki jo bo predložil 
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Izvršni svet, odprta vprašanja pa bo, v skladu z zaključki odborov, predlagatelj 
predložil republiškim svetom. 

Ponovno bi želel povedati še to, da pri potrebnih spremembah nikakor ne 
bi smelo iti za spreminjanje sistemske ureditve gospodarjenja z gozdovi, ki so 
v času veljavnosti sedanjega zakona omogočile nekatere bistvene premike. Ti se 
kažejo v razvoju družbenoekonomskih odnosov, s tem pa je bila dana tudi 
osnova, da se premaga 10-letna stagnacija tako v proizvodnji, kakor tudi v raz- 
širjeni gozdnobiološki reprodukciji. Zato gre v bistvu za poglobitev temeljnih 
prvin sistema, ki jo omogočajo in narekujejo veljavni sistemski zakoni. 
Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marenk! Poročevalci 
Odbora za družbenopolitični sistem in za družbenoekonomske odnose, želite 
dopolnjevati pismena poročila? (Ne.) Zakonodajno-pravna komisija? (Ne.) 

Preden preidemo na razpravo, ponovno predlagamo zboru, da tudi za to 
točko dnevnega reda oblikujemo delovno skupino, ki bo po potrebi dopolnila 
predlagana stališča. V skupino predlagam Ludvika Goloba, Jožeta Globačnika 
in Vlada Beznika. Se s tem predlogom strinjate? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor glasuje o predlogu stališč 
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 
Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč. 
Na podlagi 20. člena poslovnika zbora bomo sprejeta stališča poslali Zboru 

združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o imenovanju guvernerja Narodne banke Slovenije je pred- 
ložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Odlok smo prejeli. Izvršni svet se s predlogom strinja. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 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 predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bil v Družbeno- 
političnemu zboru imenovan Mirko Jamar za guvernerja Narodne banke Slo- 
venije. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Zeli kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje ali dati pobudo? (Nihče.) 
Na vprašanje delegata, tovariša Mirana Potrča, ki ga je postavil na 23. seji 

zbora, bo danes odgovorila tovarišica Milica Ozbič, republiška sekretarka za 
finance in podpredsednica Izvršnega sveta. Prosim, tovarišica Ozbičeva! 

Milica Ozbič: Tovariš Miran Potrč, delegat vašega zbora je 10. ok- 
tobra postavil delegatsko vprašanje o vsebini predlagane spremembe zakona 
o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, ki ga je Zvezni 
izvršni svet predlagal v sprejem Skupščini SFRJ po hitrem postopku. 
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Hkrati je tovariš Potrč predlagal Družbenopolitičnemu zboru Skupščine SR 
Slovenije, da zaprosi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da posreduje obve- 
stilo o tem, kakšna je vsebina konkretnega pripravljenega predloga, da sprejme 
opozorilo o nesprejemljivosti predloga in da se poveže tudi z našimi delegati 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in zagotovi, da se po vsebini in postopku 
sprejme posebna dopolnitev zakona, tako da bo zagotavljala možen vpliv dele- 
gatov in da bo konsistentna s cilji in sistemom družbenoekonomskih odnosov, 
ki smo jih postavili z zakonom o združenem delu. 

V odgovor na zastavljeno delegatsko vprašanje navajamo naslednje. Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije ni bil predložen v obravnavo predlog za 
izdajo zakona o spremembi zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka s predlogom Zveznega izvršnega sveta, da se ta sprejme 
po hitrem postopku. 

Pred sprejetjem predloga za izdajo zakona na seji Zveznega izvršnega sveta 
dne 4. oktobra 1979, medrepubliški komite za finance ni organiziral predhod- 
nega sodelovanja z Izvršnimi sveti republik in izvršnima svetoma avtonomnih 
pokrajin. O predlagani spremembi zakona smo bili obveščeni iz poročil v dnev- 
nem časopisju, 5. oktobra letos. Dne 16. oktobra 1979 je Republiški sekretariat 
za finance med gradivi, predloženimi za sejo Zveznega izvršnega sveta, ki je 
bila 4. oktobra 1979, dobil predlog Zveznega sekretariata za finance za spre- 
membo 56. člena tega zakona. 

Iz primerjave veljavne in spremenjene ureditve izhaja, da se veljavnim 
trem možnostim izplačevanja akontacije osebnih dohodkov iz zakonsko opiede- 
ljenih virov sredstev dodaja po tem predlogu še četrta možnost, ki nadomešča 
najostrejšo sankcijo veljavnega zakona, namreč, da delavci prejemajo zajam- 
čene osebne dohodke, če ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi iz enega od našte- 
tih predhodnih virov. Ta, četrta možnost obstaja v tem, da delavci prejemajo vse 
dotlej, dokler ne uresničijo programa ukrepov za odpravo vzrokov izgub, akon- 
tacijo osebnega dohodka do višine poprečnega osebnega dohodka po zaključnem 
računu za preteklo leto, vendar ta ne sme presegati panožnega poprečja v druž- 
benopolitični skupnosti. 

Pripominjamo, da je bila ta dodatna možnost že uveljavljena s spremembo 
zakona o pogojih in postopku za sanacijo v letošnjem letu in se je uporabljala 
za zaključne račune že za leto 1978. Hkrati je takšna ureditev predlagana v 
predlogu za izdajo zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela v 24. členu. 

Na osnovi poročil iz razprave v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, dne 17. 7. 
letos, ko je bil obravnavan predlog za izdajo zakona o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela, je mogoče ugotoviti, da k takšni ureditvi izplače- 
vanja akontacije osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah, ki v periodičnih 
obračunih izkazujejo izgubo v poslovanju, delegati nobene delegacije niso imeli 
pripomb. Predlagana rešitev je torej ugodnejša za temeljne organizacije, saj 
se obveznosti izplačevanja zajamčenega osebnega dohodka nadomeščajo z ob- 
veznostjo izplačevanja poprečnih osebnih dohodkov v preteklem letu, če temelj- 
na organizacija ne razpolaga z zadostnimi sredstvi za izplačilo akontacije oseb- 
nih dohodkov, bodisi iz sredstev rezerv, če je izkazana izguba manjša od 
stanja rezervnega sklada na zadnji dan obračunskega obdobja, za katero je izde- 
lan periodični obračun, bodisi iz sredstev, ki so jih druge temeljne organizacije 
na osnovi sprejetih obveznosti v samoupravnem sporazumu nakazale na žiro 
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račun temeljne organizacije, ki je poslovala z izgubo, bodisi iz združenih sred- 
stev rezerv v skladih skupnih rezerv, ki so odobrena temeljni organizaciji z 
izgubo na način in pod pogoji, ki so določeni v zakonu o sredstvih rezerv. 

S predlogom za izdajo zakona je bilo tudi predlagano, da se njegove do- 
ločbe uporabljajo tudi za temeljne organizacije združenega dela, ki so v perio- 
dičnih obračunih za šestmesečno obdobje 1979 poslovale z izgubo. Tako naj bi 
se določbe spremenjenega 56. člena zakona uporabljale prvič za šestmesečne in 
poslednjič za devetmesečne obračune poslovanja v letu 1979, saj je s spremem- 
bami in dopolnitvami zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka 
in dohodka, ki pa se nahaja v rednem postopku obravnave v Skupščini SFRJ, 
predvideno sploh črtanje členov od 54. do 58., ker bo postopke ob poslovanju 
z izgubami med letom urejal novi zakon o sanaciji in prenehanju organizacij 
združenega dela. 

Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ so Republiškemu 
sekretariatu za finance, z dopisom z dne 18. 10. in 23. 10. 1979, posredovali 
besedilo predloga za izdajo zakona o spremembi zakona o ugotavljanju in raz- 
porejanju celotnega prihodka, s predlogom zakona in predlogom Zveznega izvrš- 
nega sveta, da se sprejme po hitrem postopku s prošnjo, da Republiški sekreta- 
riat za finance pošlje svoje mnenje, predloge, pripombe oziroma morebitne 
amandmaje z obrazložitvami delegatov za njihove potrebe. 

Republiški sekretariat za finance je delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ posredoval mnenje o predlagani spremembi zakona z 
oceno, da ni razlogov, da se nasprotuje sprejetju zakona. Hkrati je predlagal, 
da se da ugovor k postopku za predlagano spremembo zakona. Prav tako je 
Republiški sekretariat za finance predlagal, da se dopolni uvodni stavek 56. čle- 
na tako, da se glasi: »Dokler ne izvrši programa ukrepov za opravo vzrokov 
izgub iz 55. člena tega zakona in dokler ne začne poslovati brez izgube, sme 
temeljna organizacija izplačevati akontacije osebnih dohodkov največ do 
višine,« in tako naprej. Predlagana dopolnitev besedila je enaka besedilu veljav- 
nega 56. člena zakona in natančno opredeljuje dolžino obdobja, v katerem se 
izplačujejo akontacije osebnih dohodkov do višine, in iz sredstev, ki jih do- 
loča zakon. 

Predlog je bil utemeljen z naslednjim: V prvem odstavku 56. člena je 
določeno, da izplačuje temeljna organizacija akontacije osebnih dohodkov naj- 
več do višine, ki je opredeljena z zakonom, dokler ne izvrši programa ukrepov 
za odpravljanje vzrokov izgub. To seveda še ne pomeni, da je prenehala tudi 
poslovati z izgubo. Zaradi razlogov, ki so narekovali uvedbo omejevanja višine 
akontacije osebnih dohodkov, je potrebno določiti, da temeljna organizacija 
izplačuje akontacije osebnih dohodkov največ do višine opredeljene z zakonom, 
dokler ne prične poslovati brez izgub. 

O poteku razprave v odborih Zveznega zbora in v samem Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ smo obveščeni le telefonično. Prejeto obvestilo pa potrjuje 
oceno Republiškega sekretariata za finance, da je kljub tehtnim pomislekom 
tako glede postopka, kot glede vsebine predlagane spremembe zakona pričako- 
vati, da bo v Zveznem zboru predlog z glasovanjem sprejet, kar se je po pre- 
jetem telefoničnem obvestilu tudi potrdilo. 

Seveda pa predlagamo, da o samem poteku razprave v Zveznem zboru in 
o poteku sprejemanja spremembe zakona neposredno zboru dosledno poroča 
delegacija oziroma njen predstavnik. Hvala! 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Ozbičeva! 
Tovariš Potrč, ali si zadovoljen z odgovorom? (Da.) Zeli še kdo postaviti 

delegatsko vprašanje ali dati pobudo? (Ne želi.) 
Dnevni red 24. seje zbora je s tem izčrpan, zato zaključujem sejo Druž- 

benopolitičnega zbora. 

(Seja je bila končana ob 12.15.) 



25. seja 

(21. novembra 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 25. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Odsotnost so opravičili Roman Albreht, Vlado Beznik, Vlado Janžič, Ra- 

dislav Klanjšček, Dino Pucer, Stane Repar, Ciril Sitar, Emil Šuštar, Aleksander 
Varga, Štefanija Zagmaister, Tone Krašovec in Dušan Najdič. 

Z dopisom z dne 6. 11. 1979, sem razširila dnevni red za današnjo sejo s 
predlogom, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije. 

Hkrati predlagam umik predloga zakona o skupnostih socialnega varstva 
na predlog Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora in na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Obrazložitev tega predloga bo podal 
predstavnik Izvršnega sveta v ekspozeju. 

Ker komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve ni predložila zboru nobene zadeve, umikam to točko dnevne- 
ga reda. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 24. seje zbora, 
2. predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije, 
3. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 

ževanja, 
4. predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, 
5. predlog zakona o socialnem skrbstvu, 
6. predlog zakona o družbenem varstvu otrok, 
7. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture, 
8. predlogi in vprašanja delegatov. 



25. seja 575 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ker ne predlaga nihče nobene dopolnitve ali spremembe dnevnega reda, ugotav- 
ljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Naj vas, tovarišice in tovariši opozorim na nekaj! Opravičeno je izostalo 13 
delegatov. Nekaj je izostankov brez opravičila, tako da je prisotnost na seji zbora 
manjša od 63 °/o>. Lahko predvidevamo, da bomo glede na to, da sprejemamo 
predloge teh zakonov enakopravno s preostalima dvema zboroma v Skupščini 
SR Slovenije in hkrati enakopravno s skupščinami samoupravnih interesnih 
skupnosti za območje republike, lahko seje zaradi usklajevanj trajale tudi v po- 
poldanskem času. Ce bi se zgodilo, da ne boste navzoči na seji tudi v popoldan- 
skem času, seveda Družbenopolitični zbor ne bo mogel sprejeti predlogov zako- 
nov, tudi v primeru, če bodo sprejeti v preostalih zborih. Zato bi prosila, če je 
res kdo, ki ima nujne obveznosti na terenu ali drugje, da se vendar doseže takšna 
usklajenost med skupinami delegacij, da bo prisotnost dovolj velika, ker bi nam 
v nasprotnem primeru to sicer onemogočilo usklajevanje. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 24. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek, dopolnitev 
ali spremembo zapisnika? (Ne.) Ker nihče ne predlaga nobenega popravka, do- 
polnitve ali spremembe zapisnika, prehajam na glasovanje. Kdor je za zapisnik, 
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 24. se- 
je zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju vseh zborov poslušali uvodno obrazlo- 
žitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogom zakonov s področja 
družbenih dejavnosti, ki jo bo podal tovariš Dušan Šinigoj, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Odbora Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za družbene dejavnosti. Zato prekinjam sejo Družbenopo- 
litičnega zbora in vabim delegate v veliko dvorano republiške Skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši! 
Preden nadaljujemo sejo, naj vam sporočim, da sta svojo odsotnost opravi- 

čila tudi tovariš Milan Kučan in tovariš Zoran Polič. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije. 

Predlog je predložil Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 
Predlog sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno- 

pravna komisija. Poročila ste prejeli. Danes ste prejeli predlog odloka o soglasju 
k predlogu Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFR Jugoslavije, pismo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poro- 
čilo Zakonodajno-pravne komisije. 
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Uvodno besedo k tej točki bo imel tovariš Ludvik Golob, član Komisije 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Prosim, besedo ima tovariš Lud- 
vik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Predlog Predsedstva SFR Jugo- 
slavije, da se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije, pomeni 
pomembno dejanje na poti ustavno-pravnega uresničevanja pobude tovariša 
Tita in sklepov Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije 
o uresničevanju načela o kolektivnem delu, povečani odgovornosti in nadaljnji 
demokratizaciji družbenopolitičnih odnosov. 

V širšem smislu gre za nadaljnje dograjevanje institucionalnih temeljev 
političnega sistema s ciljem, da se vse institucije političnega sistema kar najbolj 
prilagodijo socialističnemu samoupravnemu značaju proizvajalnih odnosov, 
delegatskemu skupščinskemu sistemu oziroma samoupravni delegatski osnovi. 
S tega vidika je potrebna nadaljnja demokratizacija družbenopolitičnih odnosov 
in procesov odločanja v vseh organih političnega sistema ter krepitev in razvi- 
janje kolektivnega dela in odločanja ter osebne in skupne odgovornosti članov 
teh organov do delegatske baze in družbe v celoti. 

Ko predlaga Predsedstvo SFR Jugoslavije začetek postopka za spremembo 
ustave SFR Jugoslavije, določa, na podlagi ocene družbenih razmer, tudi smer 
in obseg teh sprememb. 

Po predlogu Predsedstva SFR Jugoslavije naj se ustavne spremembe nana- 
šajo na vprašanja organizacije in sestave organov ter na trajanje mandata 
predsednika oziroma predsedujočega, pri čemer naj Skupščina prouči in oceni, 
katere izmed ustavnih določb bi utegnile biti motnja za popolnejše in dosled- 
nejše uresničevanje načel o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti ter 
trajanju mandata predsednika oziroma predsedujočega in bi jih zato bilo treba 
spremeniti. Gre torej za ustavne spremembe, ki sicer ne posegajo v temelje 
ustavne ureditve, so pa po svojih posledicah zelo zahtevne, saj gre za to, da se 
težišče družbenega odločanja še bolj približa samoupravno organiziranim delav- 
cem, delovnim ljudem in občanom. 

Predlagane ustavne spremembe naj bi še dosledneje in koreni te je preobra- 
zile odnose v procesu sprejemanja družbenih odločitev na izhodiščih in osnovah, ki 
jih je opredelila ustava v okviru delegatskega sistema in delegatskih odnosov. 
V okviru te naloge je posebno pozornost potrebno posvetiti omejevanju časa 
trajanja mandata kot enemu od načinov, ki naj prispevajo k boljšemu kolek- 
tivnemu delu in odgovornosti ter s tem k demokratizaciji družbenih odnosov. 
Omejitev mandata naj bi prispevala k omejevanju političnega dela kot poklica, 
na drugi strani pa bo takšna omejitev zahtevala doslednejše in odgovornejše 
delo vseh družbenih dejavnikov in posameznikov ter vseh institucij demokra- 
tične, politične in samoupravne družbene kontrole. Vse to bo najučinkovitejša 
ovira pred zlorabami birokratske in tehnokratske samovolje, uzurpacijo poobla- 
stil, karierizmom, neodgovornostjo, izigravanjem ustave in zakonov, kar vse je 
med drugimi argumenti našteto med utemeljitvami za predlagano spremembo 
ustave. 

Tovarišice in tovariši delegati! Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja je o teh vprašanjih razpravljala na svoji seji, dne 17. oktobra tega 
leta. Komisija je podprla predloge za spremembo ustave, pri čemer se je zavzela 
za restriktivni pristop in za spremembe le tistih ustavnih določb, ki naj po 
temeljiti proučitvi prispevajo k ustavno-pravnemu uresničevanju pobude tova- 
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riša Tita in sklepu Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugo- 
slavije. Ugotavljam, da so stališča te ustavne komisije povsem v skladu z okvi- 
rom in smerjo, za katero se v svojem predlogu za spremembo ustave SFR 
Jugoslavije zavzema Predsedstvo SFR Jugoslavije. 

Ob koncu naj poudarim, da gre pri uresničevanju teh nalog za dolgoročen 
proces in za del nalog pri dograjevanju in razvijanju političnega sistema socia- 
listične samoupravne demokracije na temeljih ustave in zakona o združenem 
delu. Naj citiram misel iz referata tovariša Franceta Popita na seji Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije: »Zato pojmujemo pobudo tovariša Tita 
o krepitvi kolektivnega dela in odgovornosti kot boj za nadaljnjo demokratiza- 
cijo odnosov v celotni družbi in ne le znotraj vodstev.« 

Tovarišice in tovariši! Predlagam, da sprejmemo predloženi predlog odloka 
in s tem damo soglasje k predlogu Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Golob. Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in 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 soglasju k predlogu Predsedstva SFR Jugoslavije, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFR Jugoslavije. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za 

družbenopolitični sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije za narodnosti in 
Zakonodajno pravna komisija. Poročila ste prejeli. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je z dopisom, z dne 8. 11. 1979, predložil 
amandmaje, ki se na podlagi četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije štejejo za sestavni del zakonskega predloga. Zato o njih ne bomo 
glasovali. Danes ste prejeli še dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je danes predložil še nadaljnje amandmaje 
k predlogu tega zakona, in sicer k 35., 54., 55., 62. in k 64. členu. Zakonodajno- 
pravna komisija se s temi amandmaji strinja, ker jih je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije že predhodno napovedal. 

Sekretariat Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije nam 
je poslal povzetek stališč k predlogom zakonov s področja družbenih dejavnosti, 
katere ste tudi prejeli. Iz obeh poročil je razvidno, da daje Zakonodajno-pravna 
komisija amandmaje še k 41., 50. in 51. členu in predlaga nov 60. a člen. Hkrati 
pa umika prvotno predlagane amandmaje k 13., 49., 52. in 60. členu. Komisija 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti je predlagala amandma k 40. členu. Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose pa predlaga amandma k 11. členu. 
Navedla sem vse amandmaje, o katerih bomo morali glasovati. Vse Ste prejeli 
že prej, razen dodatnih amandmajev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki ste jih prejeli na klop. 

Uvodno obrazložitev k vsem predlogom zakonov s področja družbenih dejav- 
nosti ste poslušali na skupnem zasedanju. 
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Predstavnik predlagatelja v tem zboru je tovariš Vili Vrščaj, predstavnik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Želi poročevalec Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose, tovariš 
Jože Marolt dopolniti poročilo odbora? (Da.) Izvoli, tovariš Marolt. 

Jože Marolt: Kot poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose 
po posvetovanju z nekaterimi člani tega odbora, obveščam zbor, da odbor ne 
vztraja pri amandmaju k 11. členu glede na vse predhodne razgovore, ki smo 
jih v tem času imeli. Če pa bi posamezni člani odbora, s katerimi se nisem posve- 
toval, vztrajali pri tem amandmaju, bi seveda o njem razpravljali. Drugih 
dopolnitev k poročilu nimam. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Tovariš Jože Marolt kot poro- 
čevalec odbora navaja, da Odbor za družbenoekonomske odnose umika svoj 
amandma k 11. členu, ki je predložen v tem smislu, da se črta beseda: »izva- 
janje«, pred besedo: »programov«. 

Zeli poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, tovariš Vili Vindiš, 
dopolniti poročilo odbora? (Da.) Besedo ima tovariš Vili Vindiš. 

Vili Vindiš: Omenim naj le naslednje. Ne bom bistveno dopolnil poro- 
čila, želel bi poudariti le to, da so ostala v poročilu odbora določena vprašanja 
odprta, in sicer gre za mestne in regionalne povezave, glede katerih smo danes 
v ekspozeju dobili analitični odgovor. Treba je pa seveda ugotoviti, ali je to tisto, 
kar naj bi bilo, in to predvsem zaradi vprašanja, ali naj zakon predvideva kot 
obvezne povezave v mestne samoupravne interesne skupnosti ali ne. 

Drugič. Veliko smo razpravljali o vprašanju, ki je ostalo odprto, in sicer 
gre za mednarodno sodelovanje študentov. Vprašanje je, ali naj se to posebej 
opredeli med nalogami Izobraževalne skupnosti Slovenije oziroma ali je to že 
zajeto med njenimi nalogami oziroma ali pa naj to sodi med druge naloge, 
ki se izvajajo znotraj Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Hkrati pa sem v nekoliko nerodnem položaju, ker smo podprli amandma 
Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose k 11. členu, ki ga pa sedaj ta 
odbor umika. Seveda nisem imel priložnosti, da bi se posvetoval tako kot 
tovariš Marolt. Verjetno bi bilo glede tega potrebno začeti razpravo v okviru 
celotnega zbora. Sam pa glede 11. člena nimam nobenega predloga. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Poročevalec Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za narodnosti, tovariš Geza Bačič, želite dopolniti poročilo? 
(Ne.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Da.) Besedo ima tovariš Vito 
Habjan. 

Vito Habjan: Tovarišice in tovariši! 
Zakonodajno-pravna komisija je v svojih poročilih in dodatnih poročilih k 

predlogu zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
in k predlogu drugih zakonov s področja družbenih dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena, ki jih danes obravnavamo, obrazložila svoje amandmaje ter 
stališča do amandmajev drugih pooblaščenih predlagateljev. Vendar pa smo 
bili mnenja, in kljub uvodni besedi podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, tovariša Dušana Sinigoja, ki je tudi obrazložil razloge za sprejem 
določenih amandmajev, da smo dolžni obrazložiti razloge za nekatere amand- 
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maje, ki jih je dala Zakonodajno-pravna komisija, ne le k predlogu zakona o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, ampak tudi k dru- 
gim predlogom zakonov. 

1. Vprašanje obveznega združevanja občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti v mestno oziroma regionalno samoupravno interesno skupnost, 41. člen 
predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Obvezno združevanje občinskih v mestno oziroma v regionalno skupnost 
naj bi zakon predpisal zaradi tega, ker statuta mesta oziroma regije predvide- 
vata, da se o nekaterih vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja odloča na 
ravni mesta oziroma regije. Takemu odločanju pa je treba po tem mnenju pri- 
lagoditi tudi organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti tistih skup- 
nosti, ki bodo sprejemale splošne akte z ustreznega področja enakopravno s 
skupščino mesta oziroma regionalne skupnosti. Vendar po mnenju Zakonodajno- 
pravne komisije ni mogoče z zakonom predpisati obvezne ustanovitve mestne 
oziroma regionalne samoupravne interesne skupnosti. 

V mestnih oziroma regionalnih skupnostih kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnostih uresničujejo delovni ljudje in občani, po 194. členu ustave SR Slo- 
venije, določene skupne interese ter izvršujejo pravice in dolžnosti, ki jih tem 
skupnostim poverijo občine. Stvar delovnih ljudi in občanov v občinah z območja 
mesta oziroma regije pa je, katere skupne interese bodo uresničevali v mestni 
oziroma regionalni skupnosti. Občine lahko prenesejo na mesto oziroma regijo 
s posameznega področja družbenih dejavnosti oziroma s področja vzgoje in 
izobraževanja, več ali manj zadev, ali pa s posameznega področja sploh ne pre- 
nesejo na mesto oziroma regijo ničesar. Zaradi tega bi pomenila določba o 
obvezni ustanovitvi mestne oziroma regionalne samoupravne interesne skup- 
nosti v bistvu posredno zavezovanje občin, da prepustijo določene zadeve s pod- 
ročja posameznih družbenih dejavnosti mestu oziroma regiji. 

Taka norma pa ne bi bila v skladu s prvim odstavkom 194. člena ustave 
SR Slovenije. Ustanovitev mestne oziroma regionalne samoupravne interesne 
skupnosti bo seveda slej ko prej mogoča na podlagi sistemske določbe petega 
odstavka 69. člena zakona o svobodni menjavi. Ne le pravica, ampak tudi dolž- 
nost samoupravnih subjektov je, da se ustrezno organizirajo v okviru samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

Drugo vprašanje je vprašanje začasnega urejanja vprašanj s področja samo- 
upravnih interesnih skupnosti s strani skupščin družbenopolitičnih skupnosti, 
(29. člen predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja). 

Ob obravnavanju predlogov zakonov, ki urejajo posamezne družbene dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena in ki so danes na dnevnem redu, predlaga 
Zakonodajno-pravna komisija, da zbori Skupščine SR Slovenije in s tem tudi 
Družbenopolitični zbor sprejmejo sklep in z njim naložijo predlagatelju naj 
pripravi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skup- 
nih osnovah svobodne menjave dela. V vseh predloženih zakonih manjka opre- 
delitev pogojev in postopka za začasno urejanje vprašanj s področja samouprav- 
nih interesnih skupnosti, kadar samoupravna interesna skupnost ne odloča o 
vprašanju, glede katerega je bistveno odvisno njeno delo. Ustava SR Slovenije 
v 71. členu določa, da lahko skupščina družbenopolitične skupnosti tedaj, kadar 
samoupravna interesna skupnost, ki opravlja določeno dejavnost oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena, ne odloči o vprašanju, glede katerega je bistveno 
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odvisno njeno delo, pod pogoji in po postopku, kot to določa zakon, s svojo odlo- 
čitvijo začasno uredi tako vprašanje. Pogoje in postopek za začasno urejanje 
je torej po tej ustavni normi, treba urediti z zakonom. 

Tudi v tretjem odstavku 343. člena ustave SR Slovenije je določeno, da pri- 
stojni zbori Skupščine SR Slovenije začasno urejajo vprašanja, od katerih je 
bistveno odvisno delo samoupravne interesne skupnosti za območje republike, 
če samoupravna interesna skupnost o takih vprašanjih ne odloči. 

Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela pa žal ni predpisal pogo- 
jev in postopka za začasno urejanje takih vprašanj, temveč je v 86. Členu 
v bistvu prevzel ustavne določbe. Zaradi tega so delovna telesa zborov Skupscme 
SR Slovenije priporočila predlagatelju, naj v predloge zakonov s področja druž- 
benih dejavnosti posebnega družbenega pomena vključi določbe o pogojih m 
postopku za začasno urejanje posameznih vprašanj s področja samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Predlagatelj do današnjih sej zborov Skupščine SR Slovenije ni uspel pri- 
praviti amandmajev za dopolnitev predlogov teh zakonov. Zakonodajno-pravna 
komisija meni, da je pravo mesto za določanje pogojev in postopka za začasno 
urejanje tistih vprašanj s področja samoupravnih interesnih skupnosti, od kate- 
rih je bistveno odvisno njihovo delo, sistemski zakon o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela. Zaradi tega predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, 
da sprejmejo ustrezen sklep. 

Hkrati pa bi kazalo v okviru predvidenih sprememb in dopolnitev na novo 
urediti tudi vprašanje dajanja soglasij k samoupravnim sporazumom o ustano- 
vitvi samoupravnih interesnih skupnosti. 68. člen zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela namreč predvideva, da dajejo k samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi samoupravnih interesnih skupnosti, katerih skupščine 
odločajo enakopravno s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti, 
ter k njihovim statutom soglasje pristojne skupščine družbenopolitičnih skup 
nosti, k samoupravnim sporazumom o ustanovitvi drugih skupnosti in k njiho- 
vim statutom pa pristojni izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da bi bilo treba slednjo^ določbo o 
potrjevanju samoupravnih sporazumov in statutov s strani izvršnih svetov 
spremeniti, kar je bilo tudi rečeno v uvodni besedi podpredsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Ni namreč prav, da dajejo izvršilni organi 
soglasje k samoupravnim splošnim aktom delegatsko oblikovanih skupscin, vsaj 
takrat ne, ko gre za samoupravne splošne akte skupščin samoupravnih interes- 
nih skupnosti posebnega družbenega pomena. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Predlagam, da zbor imenuje 
skupino delegatov, ki bo skupaj s skupinami delegatov drugih zborov m skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti po končanem usklajevalnem postopku pred- 
lagala zboru usklajen predlog glede amandmajev, sprejetih v posameznih zbo- 
rih. V to skupino predlagam tovariša Jožeta Globačnika, tovariša Srečka Mli- 
nariča in tovarišico Majdo Gaspari. 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 soglasno imenoval delovno skupino. 
Delovna skupina se bo sestala, ko bodo vsi zbori izglasovali amandmaje in 

predloge zakonov. " ' 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ali boste člani Odbora za družbeno 
politični sistem povedali, kako je s predlogom tovariša Marolta? Ali soglašate, 
da se amandma k 11. členu umakne? Prosim, besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Prosim, da predlagatelj zakona obrazloži, zakaj ni 
soglašal z amandmajem. 

Predsednica Tina Tomlje: Prosim, besedo ima tovariš Vili Vrscaj. 

Vili V r š č a j : Lahko povem le to, da v odboru nismo oporekali temu 
amandmaju. Vendar je glede na razpravo v Zakonodajno-pravni komisiji pred- 
lagatelj sprejel njeno stališče, da je ta določba v skladu z zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. Zaradi tega ni niti predlagatelj sam predlaga 
ustreznega amandmaja oziroma se tudi ni izrecno izrekel glede amandmaja 
samega odbora. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Vrščaj. Naprej prosim. 
Besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Menim, da je glede rešitve problema vendarle treba 
povedati, da ne gre za nasprotujoča si mnenja med delovnimi telesi zbora m 
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, ker je predstavnik predlagatelja na 
seji soglašal z amandmajem odbora. Res pa je, da v nadaljnjih postopkih uskla- 
jevanja ugotavljamo, da pravzaprav prihajamo v nasprotje znotraj delovnih 
teles Skupščine SR Slovenije, konkretno med dvema odboroma in Zakonodajno- 
pravno komisijo. Sam sem prisostvoval nekaterim delovnim razgovorom, kjer 
smo poskušali razjasniti, kaj pri 11. členu pomeni drugi odstavek, v katerem 
je rečeno, da povračilo za izvajanje programa storitev oziroma ceno posamične 
storitve sestavljajo materialni stroški in drugi elementi. Ugotovili smo, da gre 
v bistvu za različno razumevanje besedila. Moram reči, da je vsaj mene osebno 
prepričalo dejstvo, ko so tovariši iz Zakonodajno-pravne komisije povedali, da 
je v drugem odstavku tega člena v celoti povzeto besedilo iz sistemskega zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Po dolgem medsebojnem dokazo- 
vanju smo se pač prepričali, da povračilo za izvajanje programa storitev oziroma 
ceno posamične storitve še ne pomeni, da je to končna cena, ampak da še vedno 
gre za ceno, o kateri se znotraj samoupravne interesne skupnosti dogovarjajo, 
in sicer glede njene višine in da tak dogovor ne pomeni v bistvu nič drugega 
kot v določenem smislu akontiranje sredstev dela dohodka v okviru svobodne 
menjave za program, ki bo na koncu leta ali pa v obdobjih, kot je to dogovor- 
jeno, ovrednoten oziroma bo ugotovljeno, kako je izvršen, po tem pa bo dano 
tudi povračilo. 

Na videz gre le za eno samo besedo, dejansko pa gre za globoko vsebinsko 
vprašanje. Vendar kot sem rekel, smo v teh delovnih postopkih usklajevanja 
razčistili, da očitno besedila, tako kot je napisano, vsi ne razumemo enako. 
Nekateri člani odbora pa smo soglašali s tem, da ima Zakonodajno-pravna komi- 
sija prav, ko besedilo razlaga tako kot ga razlaga. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati? (Da.) 
Prosim, besedo ima tovariš Vili Vindiš. 
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Vili Vindiš: Predlagam, da tudi ta odbor soglaša s tem, kar je pred- 
lagal Odbor za družbenoekonomske odnose, zaradi tega, ker v bistvu ne gre za 
neko vsebinsko spremembo o tem, ali ostane beseda »izvajanje« v tem členu, 
ali ne. Zato se tudi dogovorimo, da bi ostala v besedilu. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Iz razprave je moč razumeti, da je odbor 
pravilno ravnal, ko je umaknil amandma. Razpravljalci so ga do določene stop- 
nje podprli. 

Želiš tovariš Golob, tudi ti besedo? (Ne.) Potem lahko glede na obravnavo 
zaključim, da je amandma k 11. členu umaknjen. 

Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Vili Vindiš. 

Vili Vindiš: Bom zelo kratek. Nekoliko sem v nerodnem položaju, ker 
nisem tega povedal že na odboru in sedaj ne vem, kakšen je glede tega postopek 
v Skupščini SR Slovenije. Povedal bom, za kaj gre, po tem pa bomo lahko 
ugotovili, kaj se da storiti. 

Gre za to, da bi bilo verjetno treba, vsaj po mojem mnenju, med naloge 
Strokovnega sveta SR Slovenije uvrstiti tudi to, da sprejema okvirni in vzgojni 
program domov za učence v usmerjenem izobraževanju. 

Ne vem, če je v zvezi s tem predlagan kakšen amandma. Sam tega nisem 
zasledil. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Vindiš. To dopolnitev 
vsebuje amandma, ki je predložen enemu od zborov Skupščine SR Slovenije in 
se bodo delegati v tistem zboru opredelili do tega amandmaja, kasneje pa ga 
bomo skupaj uskladili. Gre za amandma Skupščine občine Nova Gorica. Ali želi 
še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne namerava nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo o predlogu zakona in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, in sicer k 63. in 64. členu. To sta člena, ki urejata vprašanje strokovnega 
sveta in njegovo odgovornost v tistem smislu, kot je v ekspozeju povedal tovariš 
Šinigoj. Glasovali bomo tudi o amandmajih k 35., 54. in 55. členu, ki so v bistvu 
redakcijski amandmaji. 

Kdor je za predlagane amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 63. in 64. členu in redakcijske amandmaje k 35., 54. in 
55. členu. 

Prehajam na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, in 
sicer k 41., 50., 51. in k 60. a členu. Amandma k 41. členu odpravlja obvezno 
ustanavljanje mestnih in regionalnih interesnih skupnosti, amandmaja k 50. 
in 51. členu pa se nanašata na črtanje določb o predsedstvu skupščine samo- 
upravne interesne skupnosti. Z amandmajem k novemu 60. a členu pa se 
ureja soglasje k aktom delovnih skupnosti po skupščinah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša z amandmaji Zakonodajno- 
pravne komisije. Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k nave- 
denim členom, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-praviie 
komisije k 41., 50., 51. in k 60. a členu. 

O amandmaju Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti k 40. členu 
ne bomo glasovali, ker je enak amandmaju Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k istemu členu in je sestavni del predloga tega zakona. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije je namreč predlog te komisije povzel v svoj amandma k 
40. členu. Po vsebini se nanaša na dvojezično šolstvo. Ali je predstavnik 
komisije v dvorani? (Ni.) Skrbno smo proučili predlog komisije in smo menili, 
da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije korektno povzel pred- 
log Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti. 

Tako smo glasovali o vseh predlaganih amandmajih in dajem predlog za- 
kona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, skupaj s 
sprejetimi amandmaji, na glasovanje. Kdor je za predlog tega zakona, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno in v celoti sprejel predlog zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Glede tistega dela, za katerega sem predlagala imenovanje komisije, pa 
seveda ostane naša dolžnost, da tako sprejeto besedilo predloga zakona naknadno 
uskladimo še s preostalima zboroma in s Skupščino Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. 

V zvezi s to točko dnevnega reda je Zakonodajno pravna komisija ugoto- 
vila, da predlagatelj ni pripravil ustreznega amandmaja k tretjemu odstavku 
49. člena predloga tega zakona, v katerem bi moral opredeliti pogoje in posto- 
pek, ko lahko skupščina družbenopolitične skupnosti začasno uredi vprašanja, 
o katerih se tudi po opravljenem usklajevalnem postopku zbora Skupščine 
Izobraževalne skupnosti nista uspela uskladiti. 

Na isti problem opozarja tudi Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem. 
Da bi rešili to vprašanje, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi predlog za izdajo zakona 
o dopolnitvi zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, v katerem naj 
ustrezno uredi pogoje in postopek, ko lahko skupščina družbenopolitične skup- 
nosti začasno uredi vprašanja, o katerih se tudi po opravljenem usklajevalnem 
postopku med zbori skupščine samoupravne interesne skupnosti ni doseglo 
soglasje, zaradi česar odločitev ni bila sprejeta.«. 

To bi pomenilo rešitev za vse zakone, ki jih danes obravnavamo v fazi pred- 
loga, ker nobeden izmed teh zakonov ni rešil tega vprašanja. Predlog sklepa je 
posebej obrazložil tudi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. Dajem ta 
sklep na glasovanje! Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Večina 
delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 

Odbor za družbenopolitični sistem, ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila 
ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je tudi k predlogu tega zakcna 
dne 8. 11. 1979 predložil amandmaje, ki se na podlagi četrtega odstavka 
277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije štejejo za sestavili del zakonskega 
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predloga, zato o njih ne bomo posebej glasovali. Danes ste prejeli še dodatno 
poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Iz obeh poročil je razvidno, da predlaga 
Zakonodajno-pravna komisija amandmaje k 5., 55., 60., 66., 67., 75. in 78. členu 
in hkrati umika amandma k 78. členu, ki je vsebovan v poročilu z dne 6. no- 
vembra 1979. leta. Odbor za družbenopolitični sistem pa predlaga amandma 
k 75. členu. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš dr. Iztok Winkler, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, ki pa ni prisoten. Počakali bomo, da pride v dvorano 
predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 5. členu vključuje v predlog zakona določbo o Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti. Pri amandmaju k 55. členu gre za črtanje 
določbe o obveznem ustanavljanju mestnih in regionalnih skupnosti, z amand- 
majema k 66. in 67. členu pa se črtata določbi o predsedstvu skupščine razisko- 
valne skupnosti. Pri amandmaju k 75. členu gre za potrjevanje statutov poseb- 
nih raziskovalnih skupnosti, pri amandmaju k 78. členu pa za obvezno soglasje 
skupščin raziskovalnih skupnosti k aktom delovnih skupnosti. To so amandmaji, 
ki se ponavljajo pri vseh predlogih zakonov. 

Tovariš Golob, želiš kaj povedati o amandmaju odbora k 75. členu? (Ne.) 
K 75. členu daje namreč Odbor za družbenopolitični sistem amandma v zvezi 
s potrjevanjem statutov in samoupravnih sporazumov o ustanovitvi samouprav- 
ne interesne skupnosti po skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. Zato, da se 
bomo opredelili med smiselno podobnim amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije k 75. členu in amandmajem Odbora za družbenopolitični sistem k temu 
členu, bo potrebno vložiti veliko truda. Zdi se, da je amandma komisije k 
75. členu splošnejši. Besedo ima tovariš Vili Vindiš. 

Vili Vindiš: Predlagam, da se sprejme amandma Zakonodajno-pravne 
komisije namesto amandmaja, ki ga predlaga Odbor za družbenopolitični sistem, 
ker menim, da zajema to, kar smo predlagali in je tudi širši. Na ta način umikam 
amandma odbora in se strinjam, da se sprejme amandma Zakonodajno-pravne 
komisije. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Dobro, sedaj gre za dogovor med nami. Ne 
vem, ali je kakšna možnost, da bi dočakali tovariša Winklerja. Nekaj časa bomo 
še „počakali. 

Podpredsednik zbora mi svetuje, da nadaljujem z dnevnim redom. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o socialnem skrbstvu. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog zakona so obravnavali Odbor tega zbora za družbenoekonomske 

odnose in Odbor za družbenopolitični sistem ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Poročila ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je tudi pri predlogu 
tega zakona dne 8. novembra 1979. leta predložil amandmaje, ki se na podlagi 
določb poslovnika Skupščine SR Slovenije štejejo za sestavni del zakonskega 
predloga, zato o njih ne bomo posebej glasovali. Danes ste prejeli še dodatno 
poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Iz obeh poročil Zakonodajno-pravne 
komisije je razvidno, da predlaga amandmaje k 17., 19., 32., 34., 38., 40., 46., 47., 
49., 56. in 99. a členu ter umika amandmaje k 26., 49., 89. in 90. členu, ki so 
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vsebovani v poročilu njene prve seje, z dne 6. novembra 1979. leta. Odbor za 
družbenopolitični sistem pa predlaga amandma k 98. členu. 

Predstavnik predlagatelja je dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo. 

Poročevalka Odbora za družbenoekonomske odnose, tovarišica Štefanija 
Žagmeister ni prisotna. Zeli predstavnik odbora dopolniti poročilo? (Ne.) Poro- 
čevalec Odbora za družbenopolitični sistem? (Ne.) Besedo ima tovariš Srečko 
Mlinarič. 

Srečko Mlinarič: Ne bom govoril v imenu Odbora za družbenopo- 
litični sistem, ampak v imenu Zveze sindikatov Slovenije. V razpravah, ki so 
bile organizirane v Zvezi sindikatov Slovenije v odborih posameznih dejavnosti 
in v občinskih sindikalnih svetih, so bile dane številne pripombe, ki jih je 
predlagatelj v okviru svojega postopka tudi sprejel. Ker so bila še številna 
vprašanja odprta, je sekretariat Predsedstva Zveze sindikatov Slovenije pred 
nekaj dnevi obravnaval vse amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, kot tudi delovnih teles Skupščine SR Slovenije, ni pa razpolagal s predlogi 
in mnenji samoupravnih interesnih skupnosti. Zato je tudi sprejel stališče, da bi 
tudi predlog tega zakona obravnavali danes, vendar bi njegov sprejem odložili 
za najkrajši možni čas. Ker pa smo seznanjeni s tem, da so bili v tem času tudi 
usklajevalni postopki in ker je tudi danes predlagatelj prišel z nekaterimi raz- 
čiščenimi predlogi, smo v Zvezi sindikatov Slovenije menili, da gre za predloge 
manjšega značaja, da je možno predlog zakona sprejeti že danes, in seveda tudi 
umikamo naš prvotni predlog. Toliko v informacijo zboru v imenu Zveze sin- 
dikatov Slovenije. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala tovariš Mlinarič. Predstavnik Zako- 
nodajno-pravne komisije, ali boste dopolnili poročilo? (Ne.) Ali ne bi bilo po- 
trebno zaradi delegatov, kljub temu vsaj smiselno opozoriti, kaj ureja posa- 
mezni amandma? (Ni potrebno.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem amandmaje Zakonodajno- 

pravne komisije, k 17., 19., 32., 34., 38., 40., 46., 47., 49., 56. in k 99. a členu. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša s temi amandmaji Zakonodajno- 
pravne komisije. Kdor je za navedene amandmaje 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 amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k 17., 19., 32., 34., 38., 40., 46., 47., 49., 56. in k 99. a členu. 

Prehajam na glasovanje o amandmaju Odbora za družbenopolitični sistem 
k 98. členu. Zakonodajno-pravna komisija soglaša s tem amandmajem, prav 
tako z njim soglaša tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Kdor je za 
amandma k 98. členu, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora za družbenopo- 
litični sistem k 98. členu. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o socialnem skrbstvu v celoti. Kdor je 
za predlog tega 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 zbor soglasno in v celoti sprejel predlog zakona o social- 
nem skrbstvu. 

Vračam se na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Želi poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose dopolniti poročilo? 
(Ne.) Poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem? (Ne.) Predstavnik Zako- 
nodaj no-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati 
o predlaganih amandmajih in o predlogu zakona, pričenjam z glasovanjem. 

Na glasovanje dajem amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 5., 55., 
60., 66., 67., 75. in 78. členu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša z 
amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za amandmaje 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 amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k 5., 55., 60., 66., 67., 75. in 78. členu. 

Predlagam, da o amandmaju Odbora za družbenopolitični sistem k 75. členu 
ne glasujemo, ker je vsebinsko zajet v amandmaju Zakonodajno-pravne komi- 
sije k istem členu. Ali se predstavnik Vili Vindiš strinja s tem predlogom? (Da.) 

Dajem na glasovanje predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih, v celoti. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno in v celoti sprejel predlog zakona o razisko- 
valni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
družbenem varstvu otrok. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavala sta ga tudi oba Odbora tega zbora, za družbenoekonomske od- 

nose in za družbenopolitični sistem ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila 
ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zboru z dopisi, z dne 
31. 10. 1979. leta in po tem še z dne 8. 11. 1979. leta predložil amandmaje, ki se 
na podlagi četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
štejejo za sestavni del zakonskega predloga, zato o njih ne bomo posebej glaso- 
vali. Danes je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije amandmaje, ki jih je pred- 
ložil z dopisom, z dne 31. 10. 1979. leta umaknil. To so amandmaji, ki se nanašajo 
na izvajalske organizacije na področju otroškega varstva. Danes ste prejeli tudi 
dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Iz obeh poročil Zakonodajno- 
pravne komisije je razvidno, da komisija predlaga amandmaje k 13., 18., 36., 
44., 45., 48., 51. in 69. členu in hkrati umika amandmaje k 15., 23. in 51. členu, 
ki so vsebovani v poročilu njene seje, z dne 6. novembra 1979. leta. Odbor 
za družbenopolitični sistem predlaga amandma k 15. členu, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose pa amandma k 26. členu. 

Predstavnik predlagatelja je dr. Anton Fazarinc, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo. 
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Zeli poročevalec Odborov za Družbenoekonomske odnose dopolniti poro- 
čilo? (Ne.) Poročevalec za družbenopolitični sistem? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Teodora Krpan. 

Teodora Krpan: Tovarišice in tovariši! 
Odbor za družbenopolitični sistem je na svoji seji razpravljal o predlogu 

zakona o družbenem varstvu otrok in ugotovil, da dobro opredeljuje celotno 
družbeno skrb za otroka z vsemi, v družbi že sprejetimi oblikami ter da pred- 
laga nekatere jasnejše odnose na področju menjave dela z zadovoljevanjem 
potreb delavcev na tem področju. Določa tudi vire sredstev, v skladu z določ- 
bami zakona o združenem delu, ki jih bo treba oblikovati na podlagi dogovorov 
za uresničitev programov, na bistveno drugačen način kot je bilo to doslej. 

Pomembna novost, ki jo prinaša predlog tega zakona je tudi, da se po 
novem zakonu prenese odločanje o denarnih in drugih pomočeh družini na 
občinske skupnosti otroškega varstva s čimer se vzpostavlja neposrednejši odnos 
pri odločanju o porabi teh sredstev. 

Odbor je predlog tega zakona obravnaval skupaj z amandmaji Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravne komisije. Z amandmaji 
je odbor soglašal, ker pomenijo bistveno vsebinsko izboljšavo besedila predloga 
zakona ter uskladitev z drugimi, že sprejetimi sistemskimi zakoni ter z delovno 
zasnovo predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije. 

V odboru so bili zavrnjeni tisti amandmaji, ki jih je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlagal kot novo, IV. poglavje predloga tega zakona. Mnenja smo 
bili, da bo vzgojo in varstvo predšolskih otrok uredil drug zakon, ki predšolsko 
vzgojo natančneje in ustrezneje opredeljuje kot del enotnega sistema vzgoje in 
izobraževanja otrok. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je danes te amandmaje tudi sam umak- 
nil. Odbor je soglašal s preostalimi amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, ki se nanašajo na vse predloge zakonov, o katerih danes razprav- 
ljamo in so smiselno povzeti v amandmajih odbora k 15. in 48. členu. Hvala. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa. Besedo ima predstavnik Zako- 
nodajno-pravne komisije, tovariš Samo Divjak. 

Samo Divjak: Tovarišica predsednica, omenili ste, da je komisija 
umaknila svoj amandma k 51. členu. Gre za umik prvotnega amandmaja k 
temu členu. Komisija pa je v svojem dodatnem poročilu predložila nov amandma 
k temu členu. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Menim, da pri sestavi predloga tega zakona pred- 
lagatelj ni dovolj dosledno sledil 61. členu ustave SR Slovenije, ki ureja druž- 
beno varstvo otrok, in resoluciji o temeljih zakonodajne politike republike. 
Menim, da bi glede na naslov predloga tega zakona lahko pričakovali, da bo ta 
zakon celovito obdelal materijo, kot izhaja iz tega člena ustave. Pripombe v tem 
smislu so bile dane v zvezi s pripravo zakona že v začetnih razpravah, ko smo 
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razpravljali o predlogu za izdajo tega zakona v družbenopolitičnih organizacijah 
in v odborih zborov Skupščine SR Slovenije. 

Menim, da v dosedanjih razpravah nismo slišali dovolj tehtnih razlogov, 
zakaj se je od tega odstopilo. Danes lahko ugotavljamo, da predlog tega zakona 
ni pripravljen tako, da bi celovito obdelal materijo družbenega varstva otrok. 
Ne vztrajam na tem, da se predlog tega zakona ne sprejme glede na to, da so 
tudi odbori zborov v zadnji fazi postopka soglašali s takim konceptom zakona, 
vendar želim zbor na to opozoriti. Verjetno naloge predlagatelja, ki so predvi- 
dene za vnaprej, izhajajo iz tega. Menim, da bomo vsebino zakona v nadaljnjem 
obdobju dograjevali, glede na naslov predloga zakona, ki navaja družbeno var- 
stvo otrok s tem, da že v 1. členu ne omejimo področje urejanja v zakonu. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovarišica Gasparijeva. Naprej 
prosim. Besedo ima tovariš dr. Anton Fazarinc. 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica! Kolikor ni drugega 
vprašanja, bi na slednje vprašanje dal pojasnilo. Menim, da je že podpredsed- 
nik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, tovariš Šinigoj, v svoji uvodni 
razpravi govoril o tem vprašanju. Moram reči, da smo v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, zlasti v njegovem Odboru za družbene dejavnosti, vlagali 
precej truda v to, da bi izoblikovali celovitejši zakon, vendar pa nam to ni 
uspelo zaradi tega, ker nam ni uspelo pravočasno in nam verjetno tudi še ne 
bo tako kmalu uspelo izoblikovati celovito zakonodajo na področju vzgoje in 
izobraževanja. To je eden izmed glavnih razlogov. 

Na predlog Skupnosti otroškega varstva Slovenije smo z amandmaji skušali 
do gotove meje dopolniti predlog tega zakona. Ker pa bo to uredil poseben 
zakon, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, glede na stališča odborov zborov, 
svoje amandmaje k novemu IV. poglavju umaknil. Kaj drugega o tem zaenkrat 
ne bi imel povedati. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Pro- 
sim tovarišico Krpanovo za pojasnilo, če sem prav razumela, da odbor umika 
amandma k 15. členu? (Ne umika.) 

Ker ne bo nihče več razpravljal, prehajam na glasovanje. Verjetno vam je 
materija toliko znana, da lahko ugotovite, da gre za enake amandmaje Zako- 
nodajno-pravne komisije pri vseh predlogih zakonov, ki jih danes sprejemamo. 
Prehajamo na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 13., 18., 
36., 44., 45., 48., 51. in k 69. členu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša 
s temi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za te amandmaje, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k' 13., 18., 36., 44., 45., 48., 51. in k 69. členu. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za družbenopolitični sistem k 
15. členu. Zakonodajno-pravna komisija podpira ta amandma. Prav tako z njim 
soglaša tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Kdor je za ta amandma, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora za družbeno- 
politični sistem k 15. členu. 

Na glasovanje dajem še amandma Odbora za družbenoekonomske odnose 
k 26. členu. Tudi ta amandma Zakonodajno-pravna komisija podpira. Prav 
tako z njim soglaša Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Kdor je za ta amandma, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose k 26. členu. 

Dajem v celoti na glasovanje predlog zakona o družbenem varstvu otrok. 
Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno v celoti sprejel predlog zakona o družbenem 
varstvu otrok. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
svobodni menjavi dela na področju telesne kulture. 

Predlog je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnavali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za druž- 

benopolitični sistem ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila ste prejeli. Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije je tudi k predlogu tega zakona poslal 8. no- 
vembra 1979. leta amandmaje, ki se na podlagi določb poslovnika Skupščine SR 
Slovenije štejejo za sestavni del predloga tega zakona in zato o njih ne bomo 
posebej glasovali. Danes ste prejeli še dodatno poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije. Iz obeh poročil Zakonodajno-pravne komisije iz njene prve in druge 
seje je razvidno, da komisija predlaga amandmaje k 27., 30., 31., 33. in 42. a členu. 
Umika pa amandmaja k 10. in 42. členu, ker sta smiselno vsebovana v njenem 
poročilu z dne 6. novembra 1979. leta. Odbor za družbenopolitični sistem pred- 
laga amandmaja k 10. in 36. členu, Odbor za družbenoekonomske odnose pa pred- 
laga amandmaja k 24. in 28. členu. 

Predstavnik predlagatelja pri predlogu tega zakona je tovariš Vili Vrščaj 
iz Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Želi poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose dopolniti poročilo? 
(Ne.) Poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem. (Ne.) Poročevalec Zako- 
nodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, prehajam na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 
27., 30., 31., 33. in k 42. a členu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s temi 
amandmaji soglaša. Kdor je za amandmaje 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 amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije k 27., 30., 31., 33. in k 42. a členu. 

Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za družbenopolitični sistem k 
10. in 36. členu. Zakonodajno-pravna komisija soglaša z amandmajema. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije s predlaganima amandmajema soglaša. Kdor je za 
ta dva amandmaja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Odbora za družbeno- 
politični sistem k 10. in 36. členu. 

Dajem na glasovanje še amandmaja Odbora za družbenoekonomske odnose 
k 24. in 28. členu. Tudi ta dva amandmaja podpirata Zakonodajno-pravna 
komisija in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlagana amand- 
maja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose k 24. in 28. členu. 

Sedaj dajem v celoti na glasovanje predlog zakona o svobodni menjavi dela 
na področju telesne kulture. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o svobodni menjavi 
dela na področju telesne kulture. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na 24. seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje, niti ni bilo 
nobenega predloga. V zvezi z aktualnim vprašanjem preskrbe, ki je bilo postav- 
ljeno na zadnji seji Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slove- 
nije, vas izven seje obveščam, da namerava Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije posebej zadolžiti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
poročilo glede tega aktualnega političnega vprašanja. 

Želi kdo na novo postaviti delegatsko vprašanje ali dati delegatsko pobudo? 
(Ne.) S tem je naše delo v zboru delno opravljeno. 

Tovariši delegati! Obveščam vas, da v Zboru združenega dela obravnavajo 
šele predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraže- 
vanja. Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je sprejela oba pred- 
loga zakona s svojega področja, to sta predloga zakonov o družbenem varstvu 
otrok in o socialnem skrbstvu. 

Sejo prekinjam do 15. ure. Opozarjam vas, da mora ta zbor uskladiti s 
preostalimi zbori vse amandmaje, ki bodo še predloženi. Če ne bomo sklepčni 
ne bomo mogli končati seje. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 15.05.) 

Predsednica Tina Tomi je: Tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina delegatov je uskladila dodatno sprejete amandmaje 

v posameznih zborih. Obveščam vas, da je predlog zakona o raziskovalni dejav- 
nosti in o raziskovalnih skupnostih v vseh skupščinskih zborih in v Skupščini 
Raziskovalne skupnosti Slovenije sprejet v enakem besedilu. Prav tako je pred- 
log zakona o socialnem skrbstvu sprejet v enakem besedilu v vseh skupščinskih 
zborih in v Skupščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Medzborovska sku- 
pina delegatov je povzela vse amandmaje našega zbora k predlogu zakona o 
družbenem varstvu otrok, k predlogu zakona o svobodni menjavi dela na pod- 
ročju telesne kulture in k predlogu zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja. Hkrati so nam delegati v preostalih dveh zborih Skup- 
ščine SR Slovenije in v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije predlagali 
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še nekatere amandmaje. O teh amandmajih bo poročal vodja medzborovske 
skupine delegatov, podpredsednik Skupščine SR Slovenije, tovariš Jože Glo- 
bačnik. Prosim, besedo ima tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Kot že rečeno, se je skupina delegatov vseh treh 
zborov sestala in ugotovila, da so vsi amandmaji k predlogu zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja usklajeni, razen naslednjih. 

Amandma k 44. členu je dal Zbor občin. Ta amandma ni bil obravnavan in 
sprejet ne v Zboru združenega dela, ne v tem zboru in ne v Skupščini Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije. Skupina ga je vsebinsko podprla glede osnovne ideje 
in predlagala, da se ta amandma Zbora občin sprejme v obliki novega, šestega 
odstavka 44. člena, ki naj se v celoti glasi: »Ce se uporabniki in izvajalci prek 
občinskih izobraževalnih skupnosti združijo v izobraževalno skupnost v posebni 
družbenopolitični skupnosti, delegira delegata v Zboru uporabnikov in v Zboru 
izvajalcev Izobraževalne skupnosti Slovenije tudi taka skupnost.« Medzborovska 
skupina delegatov predlaga, da omenjeni amandma sprejmejo vsi trije zbori 
Skupščine SR Slovenije in Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Slišali ste predlog amandmaja Zbora občin 
k 44. členu predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja. Želi kdo razpravljati o tem amandmaju? (Ne.) Ker ne želi nihče 
i-azpravljati, dajem na glasovanje amandma Zbora občin k 44. členu. Kdor je 
za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zbora občin k 44. členu. 

Jože Globačnik: Skupina prav tako ugotavlja, da je Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejela amandma k 63. členu v naslednjem 
besedilu: V 63. členu zakona se za tretjo alineo vstavi nova četrta alinea, ki se 
glasi: »sprejema okvirni vzgojni program za domove učencev v usmerjenem 
izobraževanjuTa amandma, kot je znano, je bil prisoten tudi v razpravi v tem 
zboru, tako, da se bomo lažje zanj odločili. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi kdo razpravljati o tem amandmaju? 
(Ne želi.) Dajem na glasovanje amandma Skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije k 63. členu. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti. (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandma Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije k 63. členu predloga zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Jože Globačnik: Glede predloga zakona o družbenem varstvu otrok 
skupina predlaga Družbenopolitičnemu zboru, da sprejme naslednji amandma 
k 24. členu. Besedilo tega člena se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Uporab- 
niki in izvajalci uskladijo elemente iz prejšnjega člena tega zakona po svojih 
delegatih v skupščinah skupnosti otroškega varstva.« Ta amandma, ki ga je 
predlagal Zbor občin v bistvu izraža željo, da se v usklajevanje o elementih 
planov vključujejo oziroma v njem sodelujejo tudi skupščine interesnih skup- 
nosti, ki so ustanovljene v posebnih družbenopolitičnih skupnostih. 
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Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam razpravo o tem amandmaju. 
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, dajem na glasova- 
nje ta amandma Zbora občin k predlogu 24. člena zakona o družbenem varstvu 
otrok. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel amandma Zbora 
občin k 24. členu predloga zakona o družbenem varstvu otrok. 

Jože Globačnik: K predlogu zakona o svobodni menjavi dela na 
področju telesne kulture je medzborovska komisija glede na neusklajenost s 
preostalima zboroma, predlagala Družbenopolitičnemu zboru amandma k 
36. členu, v katerem naj bi se v drugi vrsti, petega odstavka beseda »delegatov«, 
nadomestila z besedo »predstavnikov«. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli kdo razpravljati o tem amandmaju? 
(Ne želi.) Prehajamo na glasovanje o tem amandmaju k predlogu zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju telesne kulture. Kdor je za ta amandma Zbora 
združenega dela k 36. členu predloga tega 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 amandma Zbora 
združenega dela k 36. členu predloga zakona o svobodni menjavi dela na pod- 
ročju telesne kulture. 

S tem so v Družbenopolitičnem zboru sprejeti vsi amandmaji, ki jih je 
predlagala medzborovska skupina delegatov. Če bi po glasovanju o teh amand- 
majih in o amandmajih.tega zbora v preostalih zborih prišlo do ponovne neuskla- 
jenosti, bomo usklajevanje opravili na seji našega zbora 27. novembra 1979. leta, 
tako da naš zbor ne bi čakal na današnje usklajevanje v preostalih zborih. 

S tem zaključujem današnjo sejo in se vam zahvaljujem za udeležbo. 

(Seja je bila končana ob 15.15.) 



26. seja 

(27. novembra 1979) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
26. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili tovariši: Roman Albreht, Ivan Godec, Vlado Jan- 
žič, Zoran Polič, Jožefa Rakun, Stane Repar, Ivanka Vrhovčak, Janko Zevart 
in Miran Potrč. 

Z dopisom z dne 6. novembra 1979. leta sem razširila dnevni red še z nasled- 
njimi točkami: 

— delovna zasnova predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije; 

— osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1976. leta do 1980. leta v letu 1980; 

— osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije za 1980. leto. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje od 1976. do 1980. leta v 1980. letu, 
2. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 

za obdobje ob 1976. do 1980. leta v 1980. letu, 
3. delovna zasnova predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in 

o družbenem planu SR Slovenije, 
4. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 

SFR Jugoslavije za 1980. leto, 
5. volitve in imenovanja, 
6. predlogi in vprašanja delegatov. 
38 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlagani dnevni red. 
Obveščam delegate, da so me predsednik Zbora združenega dela, predsed- 

nica Zbora občin in predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije z dopisi obvestili, da so zbori in skupščina te skupnosti obravnavali predlog 
stalisč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR 
Sloveniji, predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu in predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
in jih sprejeli v skladu s stališči našega zbora, ki jih je sprejel na svoji 24. seji 
dne 7. novembra 1979. leta, in sicer oba predloga za izdajo zakona ter predlog 
stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije z amandmaji odborov, 
amandmaji Zakonodajno-pravne komisije in amandmaji Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, ki so razvidni iz obvestil Zbora združenega dela z dne 
12. 11., Zbora občin z dne 8. 11., Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije z dne 21. 11. 1979. leta. Prav tako sta me predsednik Zbora združenega dela 
in predsednica Zbora občin obvestila, da sta zbora obravnavala in sprejela pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih in Zbor 
združenega dela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu pri delu, in sicer v skladu s stališči našega zbora, ki jih je sprejel 
na svoji 24. seji. 

V skladu z 22. členom poslovnika zbora predlagam, da zbor na podlagi 
navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da so Zbor združenega 
dela, Zbor občin in Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije sprejeli 
predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v 
SR Sloveniji, predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu in predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gozdovih ter Zbor združenega dela še predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu tudi v skladu s stališči Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki jih je ta sprejel po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije in 19. členu poslovnika zbora na svoji 24. seji dne 7. novembra 1979. leta. 

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 zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 

delegate, da bomo na skupnem zasedanju vseh zborov poslušali uvodno obrazlo- 
žitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k osnutku resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976. do 1980. 
v 1980. letu. Ni pa še povsem jasno, ali bo imel tovariš Novinšek na skupnem 
zasedanju tudi uvod v razpravo o delovni zasnovi predloga zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Prekinjam sejo in predlagam, da odidemo v veliko dvorano na skupno zase- 
danje vseh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.35.) 
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Predsednica Tina Tomi je: Prehajam na; 1. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od 1976. do 1980. leta v 1980. letu. 

Osnutek je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in je bil objavljen 
v »Poročevalcu« številka 10, skupaj z gradivom »Osnovni problem izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letih 1979 in 1980«. Osnutek so obravnavali 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija Skupščine SR Slovenije za volit- 
ve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. 

Poročila ste prejeli. V »Poročevalcu-« je bil objavljen tudi osnutek mnenj in 
predlogov Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 
Danes ste prejeli tudi predlog stališč, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 72. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora in ki 
povzema predložena mnenja in stališča Odbora za družbenoekonomske odnose, 
kot so navedeni v poročilu tega odbora z dne 19. novembra 1979. leta. Danes 
ste prejeli tudi pobude in predloge Sveta za družbenoekonomske odnose in eko- 
nomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Uvodno obrazložitev podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije ste pravkar poslušali na skupnem zasedanju zborov. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja oziroma predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije še kaj 
dodati? (Ne.) Zieli poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose dopolniti 
poročilo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Komisije Skupščine SR Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, tovariš Gačnik? (Ne.) Zako- 
nodajno-pravna komisija? (Tudi ne.) 

Preden preidemo na razpravo, predlagam, da imenujemo skupino v sestavi 
tovarišev Jožeta Globačnika, Staneta Gaveza in Štefana Stroka, ki naj bi po 
potrebi dopolnila predlagana stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, kolikor bodo v razpravi predlagane spremembe in dopolnitve. Ste 
za takšno sestavo delovne skupine delegatov? (Da.) 

Ugotavljam, da ni ugovorov in da je ta skupina imenovana v predlaganem 
sestavu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o osnutku resolucije in predlogu 
stališč? Besedo ima tovariš Štefan Strok. 

Štefan Strok: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V svoji razpravi želim opozoriti na nekatera vprašanja, ki so bila prisotna 

v razpravah o resoluciji med delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, 
predvsem na področju energetike, ter na nekaterih regionalnih posvetih, ki jih je 
organizirala Socialistična zveza delovnega ljudstva med našimi občani. 

1. Glede na to, da resolucija za naslednje leto stopa v leto sprejemanja sred- 
njeročnega plana za naslednje srednjeročno obdobje, bi morala predvsem opo- 
zoriti na eno izmed poglavitnih nalog, to je, da se morajo vsi nosilci planiranja 
intenzivno vključiti v sprejetje novega srednjeročnega plana. 

2'. Ker se s to resolucijo zaključuje tekoče plansko obdobje, je nujno, da se 
opozori predvsem na tiste ključne naloge iz plana, pri katerih smo zaostajali in 
katere bomo nujno morali prenesti v naslednje srednjeročno plansko obdobje. 

3. V razpravah je bilo večkrat poudarjeno, da je bilo v tem letu preveč 
administrativnih ukrepov in premalo dejavnosti za izvajanje družbenoekonom- 
skih odnosov, kar je posledica prepočasnega prehoda iz državnega na samo- 
upravni sistem. Prav zaradi tega je nujno, da se državni aparat obnaša v duhu 
resolucije, dokler vlada tak dvojni sistem. 

38» 
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4. Potrebno bi bilo analizirati, zakaj na področju zaposlovanja ugotavljamo 
vedno večje zaposlovanje v negospodarstvu, medtem ko hkrati ugotavljamo 
ogromen primanjkljaj delovne sile v materialni proizvodnji. 

5. Da bi v naslednjem letu stabilizirali naše gospodarstvo, je nujno treba 
zaostriti odgovornost ter delovno disciplino na vseh področjih od delavca v 
temeljni organizaciji združenega dela in občana v krajevni skupnosti pa vse 
do organov federacije. 

Naj spregovorim še nekaj besed o osnutku energetske bilance SR Slovenije 
za 1980. leto, ki je spremljajoči akt resolucije. 

1. 2e v temeljnih izhodiščih energetske bilance SR Slovenije za 1980. leto 
ali pa vsaj v predlaganih ukrepih za izvajanje energetske bilance za 1980. leto 
bi bilo treba postaviti in opredeliti nalogo, da se v 1980. letu pripravi in sprejme 
ustrezen sistem oziroma način zbiranja sredstev za razširjeno reprodukcijo v 
premogovnike po porabnikih iz industrije in široke potrošnje za naslednje sred- 
njeročno obdobje, od 1981. do 1985. leta. Ta sistem združevanja mora seveda 
temeljiti na samoupravnem sporazumevanju med proizvajalci premoga in porab- 
niki s področja industrije ter široke potrošnje. Sedanji način združevanja sred- 
stev za obdobje od 1976. do 1980. leta je neučinkovit, nezanesljiv in povzroča 
veliko zaostajanje in motnje pri realizaciji nekaterih predvidenih nalog raz- 
širjene reprodukcije v premogovništvu. Plansko poslovna skupnost za premog, 
ki ureja te odnose, je prešibka in premalo učinkovita, predvsem pa ne more 
zajeti in pritegniti k sodelovanju in združevanju sredstev drobnih industrijskih 
potrošnikov, raznih ustanov in zavodov ter veliko število potrošnikov iz vrst 
široke porabe premoga. 

2. Iz leta v leto veliko pišemo in govorimo o povečanem obsegu geoloških 
in rudarskih raziskav, vendar vedno znova in znova ugotavljamo, da smo zelo 
malo naredili. Kot da nismo zainteresirani, kaj se v naši deželi skriva pod zemljo. 
Ne gre le za premog, plin ali nafto, moralo bi nas zanimati tudi drugo naravno 
bogastvo, če pa tega ni, moramo to pravočasno spoznati, da se bomo znali 
pravilno usmerjati in ukrepati. Na področju tovrstnih raziskav smo še vedno 
premalo aktivni, premalo resni in odgovorni. Manjka nam sistematike, premalo 
imamo lastnih raziskovalno-izvajalskih organizacij in kadrov, medtem ko se 
drugih ne lotevamo dovolj angažirano. 

3. Osnutek tudi predvideva izenačitev cen energetskega in komercialnega 
premoga naših premogovnikov. Bilo bi zelo zanimivo izvedeti, kako in kdaj 
predlagatelji osnutka energetske bilance SR Slovenije za 1980. leto zamišljajo 
uresničitev te naloge. Dobro vemo, da ta dvojnost cen premoga povzroča po 
eni strani precejšnje motnje na tržišču premoga, po drugi strani pa postavlja 
premogovnike v neenak družbenoekonomski položaj z vsemi negativnimi posle- 
dicami. Obstaja resna nevarnost, da se ta anomalija prenese v naslednje poslovno 
leto v še večji razsežnosti glede disparitete cen. Cene komercialnih vrst pre- 
moga, ki se še vedno urejujejo in oblikujejo po administrativni poti, so bistveno 
nižje od proizvodne cene premoga in ne pokrivajo niti enostavne reprodukcije. 
Ob dejstvu, da smo v preteklosti močno zanemarili modernizacijo in razvoj 
premogovnikov, tako v investicijskem kot tudi v kadrovskem smislu, nam morata 
biti sedaj sanacija in stabilizacija premogovnikov med prioritetnimi nalogami. 
Hvala lepa. 

\ ' ' 
Predsednica Tina T o m Lj e : Hvala lepa tovariš Strok. Naprej prosim. 

Besedo ima tovariš Jože Marolt. 



26. seja 597 

Jože Marolt: Tovarišice in tovariši delegati! Poročila odborov zborov 
in komisij Skupščine SR Slovenije ugotavljajo skoraj enako kot Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije predvsem naslednje. 

1. Da je ta resolucija konkretnejša od prejšnjih, da so ustrezneje oprede- 
ljeni ukrepi za uresničevanje srednjeročnega plana v naslednjem letu ter da je 
v veliki meri v skladu s stališči, ki jih je sprejela ta Skupščina. Po drugi strani 
pa poročila odborov in komisij ugotavljajo, da iz resolucije niso dovolj razvidni 
vzroki zaostajanja pri reševanju ključnih vprašanj, da je glede na zaostrene 
pogoje gospodarjenja vprašljivo, ali so cilji za prihodnje leto dovolj realno 
postavljeni, da je sicer možno razbrati stabilizacijsko usmeritev, vendar je ta 
konkretna le na področju osebne porabe, da se premalo govori o povezanosti 
vseh oblik porabe s predvidenim porastom dohodka, da ni razvidno, katere 
naloge iz tega srednjeročnega plana bomo morali :prenesti v naslednje, da so 
premalo poudarjeni širša dejavnost in napori vseh subjektivnih sil za popolno 
uveljavitev Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino in seveda v tem okviru reševanje zelo pomembnih vprašanj na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, da je premalo jasnih opredelitev glede preskrbe 
in proizvodnje hrane in da premalo upoštevamo dejstvo, da bomo že v nasled- 
njem letu za sanacijo potresa v Črni gori izločali precejšnja sredstva. 

Naš pristop v razpravah v sindikatih in tudi v nekaterih organizacijah zdru- 
ženega dela pa je bil naslednji: 

Tudi v teh razpravah smo ugotovili, da pomeni resolucija napredek v pri- 
merjavi z dosedanjimi. Zlasti je konkretnejša na področju ekonomskih odnosov 
s tujino in vsebuje drugačen pristop k politiki zaposlovanja. Pri tem opozarjam 
predvsem na obveznost, s katero se terja zaposlitvena bilanca. 

Neprimerno bolj energično smo izpostavili vprašanje realnosti, glede na 
to, da bo splošna poraba, na primer zvezni proračun in seveda tudi nekatere 
druge vrste porabe, naraščala hitreje in da je glede na to, da prenašamo preko- 
račeno rast cen tega leta v naslednje leto, vprašanje realnosti gibanja cen tako, 
kot je postavljeno v resoluciji. Vprašljiva je politika delitve dohodka in na tej 
osnovi koncept stabilizacije, ki temelji pretežno le na osebnih dohodkih. V naših 
stališčih, ki so jih tudi prejeli vsi delegati, smo predlagali nekoliko drugačno 
izhodišče za opredelitev zaposlovanja. V zvezi s tem se dosledno zavzemamo za 
bolj produktivno in selektivno zaposlovanje in ga tudi terjamo, in pri tem 
za uresničevanje minimalnih standardov, hkrati pa predlagamo, da bi vendarle 
kazalo ponovno preveriti planirano oziroma predvideno stopnjo zaposlovanja, ki 
je predvidena v višini 2,5 odstotka. 

Glede osebnih dohodkov predlagamo, da se, v; besedilo vključijo stališča 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, ker, so po naši oceni ustreznejša 
glede na zakon o združenem delu in so ne nazadnje naša skupna usmeritev, da 
bolj izpostavimo produktivnost dela in da bolj za vežemo vse za izvajanje sta- 
bilizacije na vseh področjih. Končno bi še rad povedal, da bi po mojem mnenju 
vendarle kazalo posebej izpostaviti še naslednje: 

1. Vprašanje, ki sem ga že omenil — realnost piljev. Ce hočemo motivirati 
delavca za boljše gospodarjenje, moramo pri planiranju ciljev izhajati iz dokaj, 
da ne rečem popolnoma, realnih predpostavk. 

2. Ali so ustvarjeni pogoji, glede na še vedno veliko stopnjo administrira- 
nja, za afirmacijo samoupravnega urejanja vseh problemov? 

3. Kot že rečeno, terjamo stabilizacijsko obnašanje vseh družbenih subjek- 
tov na vseh ravneh z racionalno porabo dohodka. 
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4. Nadalje menim, da kaže posebej opozoriti, na v bistvu star način opre- 
deljeno formulo o delitvi dohodka. 

5. In nazadnje vprašanje zaposlovanja. Ali je takšna stopnja zaposlovanja 
glede na strukturo na novo zaposlenih v skladu s sprejetimi smernicami za 
obdobje od 1981. do 1985. leta in dejanskimi potrebami po zaposlovanju? 

Gre za nekaj vprašanj, od katerih so nekatera našla svoje mesto tudi v pred- 
logu našega sklepa, za nekatera pa menim, da bi jih glede na celotna stališča, 
ki so bil izoblikovana v sindikatih in verificirana, med drugim tudi v Repu- 
bliškem svetu Zveze sindikatov Slovenije, moral upoštevati predlagatelj pri 
nadaljnjem oblikovanju predloga resolucije za naslednje leto. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa tovariš Marolt. Naprej prosim! 
Besedo ima tovarišica Angelca Vrbnjak. 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Ob raz- 
pravi o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
v 1980. letu tudi v koroški regiji ugotavljamo, da pomeni resolucija poziv k 
streznitvi in da bo tudi gospodarstvo naše regije v 1980. letu poslovalo v nepri- 
merno težjih pogojih. Iz dosedanjih ocen družbenega planiranja v gospodarstvu 
za 1980. leto bo v koroški regiji kmetijska proizvodnja rasla po stopnji 3,5 «/o, 
rast družbenega proizvoda bo v 1980. letu dosegla stopnjo 5 %, v letu 1979. je 
bila stopnja 8 do 8,5%, zaposlenost 3 do 3,5%, in produktivnost dela le 2 do 
2,5 %. V skladu s produktivnostjo pa je predvidena tudi rast realnih osebnih 
dohodkov. 

Po dosedanjih ocenah se bo izvoz v letu 1980 v koroški regiji povečal za 
12 %, uvoz pa za 4 do 4,5 %. Torej bo ta regija še v naprej imela pozitivno 
zunanjetrgovinsko bilanco. 

Hkrati ugotavljamo, da so tudi pri nas v koroški regiji še velike razlike 
glede razvitosti na posameznih območjih. Radeljsko manj razvito območje, ven- 
dar bogato z lesom, v resoluciji za 1980. leto ne vidi možnosti za svoj nadaljnji 
razvoj. Predlagamo, da bi bila zlasti za infrastrukturo na manj razvitih območjih, 
pri kateri gre za predelavo lastnih surovin, v poslovni politiki bank sprejeta 
izjemna ugodnost dologoročnih pogojev kreditiranja take infrastrukture. 

Prav tako ugotavljamo, da v osnutku resolucije ni dan noben poudarek pol- 
nemu izkoriščanju že obstoječih investicijskih kapacitet, ki mora imeti prednost 
pred novimi naložbami. Predlagamo tudi, da se kakršnikoli ukrepi za investira- 
nje ne morejo obravnavati v letnih smernicah in letnih resolucijah, ali celp z 
administrativnimi restrikcijami med letom prek bank, ampak so lahko razvojne 
usmeritve le dolgoročne, ali vsaj srednjeročne. Le dolgoročna politika naložb 
lahko zagotavlja v Sloveniji interesno združevanje sredstev in dela tudi v širših 
Reprodukcijskih celotah na dohodkovnih osnovah in vsestransko predhodno 
usklajevanje nadaljnjih naložb. 

Dodatno pa so bila predlagana in sprejeta še naslednja stališča in predlogi 
za dopolnitev obeh resolucij. 

V obeh resolucijah je treba ustrezneje opredeliti vlogo drobnega gospodar- 
stva, tako družbenega kot zasebnega sektorja, vključno s spremembo carinskih 
predpisov, v tem smislu, da se omogoči drobnemu gospodarstvu obeh sektorjev 
neposreden nastop na zunanjem tržišču. Poseben poudarek v resoluciji je treba 
dati kreditiranju izvoza opreme, hkrati pa je treba naložiti tudi bankam, da 
ustrezno uredijo kreditiranje opreme na domačerii tržišču. V resoluciji je treba 
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zagotoviti večjo stimulacijo neto deviznemu prilivu za izvoz storitev, zlasti na 
področju gostinstva in turizma. Pri uvozu reprodukcijskega materiala bi morali 
v okviru Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino ustvariti diferenciran pristop glede carinjenja tistih materialov, ki se 
uvažajo za predelavo in dodelavo ter se nato ponovno izvažajo, od tistih mate- 
rialov, ki se plasirajo na domačem tržišču. 

V republiški resoluciji bi kazalo povzeti usmeritve zvezne resolucije o sprem- 
ljanju gibanja splošne in skupne porabe. Na našem posvetu v regiji je bil pozi- 
tivno ocenjen postopni prehod na sproščanje cen na tržišču s tem, da so udele- 
ženci posveta podprli predlog, da so nekateri, za življenjski standard pomembni 
proizvodi še naprej pod kontrolo cen. 

Udeleženci posveta so ugotovili, da prestrukturiranje gospodarstva naše 
regije kot tudi celotnega gospodarstva ni več le politična parola, pač pa življen- 
ska nujnost. Zato predlagamo, da v slovensko resolucijo zapišemo odgovornost 
za neposredno vključevanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti pri programira- 
nju prestrukturiranja gospodarstva. 

Ker je ena izmed temeljnih nalog varčevanje z energijo, bi morali z davčno 
politiko stimulirati varčevanje v tem smislu, da se predvidi nižja stopnja pro- 
metnega davka za tiste materiale, ki zlasti pri stanovanjski graditvi vplivajo 
na manjšo porabo energije. To so predvsem izolacijski materiali in podobno. 

Za izravnavo zunanjetrgovinske bilance bi morale po mnenju udeležencev 
posveta, prevzeti del odgovornosti tudi tiste delovne organizacije, ki zaradi 
ugodnejših pogojev na domačem tržišču, nočejo izvažati. 

Da bi bilo gospodarstvu znano, pod kakšnimi pogoji bo gospodarilo v pri- 
hodnjem letu, predlagamo, da se hkrati s sprejemom resolucije sprejmejo vsi 
predpisi in drugi akti, potrebni za realizacijo nalog iz resolucije. Hkrati bi bilo 
treba v resoluciji konkretno opredeliti vse nosilce nalog iz resolucije. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa tovarišica Vrbnjakova. Naprej 
prosim. Besedo ima tovarišica Tilka Blaha. 

Tilka Blaha: Tovarišice in tovariši! 
Tovariš Hujs je v svojem uvodnem ekspozeju za današnjo razpravo o osnut- 

kih republiške in zvezne resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v ob- 
dobju od 1976. do 1980. leta v 1980. letu omenil regijske posvete, ki jih je orga- 
nizirala Republiška konferenca SZDL Slovenije v dogovoru z Republiškim 
svetom Zveze sindikatov Slovenije, Skupščino SR Slovenije, Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije, delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije ter Gospodarsko zbornico Slovenije. 
Želela bi vas nekoliko podrobneje informirati o razpravah in predlogih iz teh 
regijskih posvetov. 

Na vseh posvetih so kritično ocenili uresničevanje plana razvoja v 1979. letu 
in soglašali z oceno, da gospodarski tokovi tako pri nas kot v svetu, zaostrujejo 
pogoje gospodarjenja. Zato so poudarili, da je boj za ekonomsko stabilizacijo in 
boj proti inflaciji ena izmed najpomembnejših nalog v prihodnjem letu. Sprejeti 
administrativni ukrepi za umirjanje gospodarskih tokov so sicer zadržali pre- 
hitro rast cen na domačem trgu ter na področju izvoza in uvoza, vendar so 
zaostrili že prej prisotna strukturna neskladja ter dispariteto cen. Zato bi zadr- 
ževanje' na teh ukrepih lahko povzročilo občutne negativne posledice. Prav za- 
radi tega so predlagali, da bo treba dosledneje upoštevati, da se delovni ljudje 
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samoupravno sporazumevajo o oblikovanju nekaterih cen, kar bo tudi treba 
v prihodnje še bolj spodbuditi. 

Poleg nujnih naporov za doseganje večjega dohodka so se na posvetih 
zavzeli za tako razporejanje dohodka, ki bo omogočalo doslednejše uresničevanje 
politike stabilizacije. 

Na področju investicijske porabe so se zavzeli za doslednejšo opredelitev 
in uveljavljanje meril, po katerih naj nove naložbe povečujejo nase izvozne mož- 
nosti, razen tega pa tudi za hitrejši razvoj agroživilskega kompleksa in ener- 
getike. 

Predlagali so, naj rasteta skupna in splošna poraba počasneje od rasti druž- 
benega proizvoda ter da je treba sredstva, ki se zberejo nad dogovorjenim 
obsegom, dosledno vračati temeljnim organizacijam združenega dela. Ob tem 
so poudarili, da naj sredstva do uporabe v samoupravnih interesnih skupnostih 
ostajajo na računih organizacij združenega dela. 

Hkrati so se zavzeli za to, da naj splošna poraba na ravni federacije ne raste 
hitreje od rasti družbenega proizvoda in da je tudi pri tem treba odločneje 
izvajati stabilizacijsko politiko. 

Odločneje bo treba nadaljevati s samoupravnim organiziranjem združenega 
dela ter krepiti samoupravni družbenoekonomski položaj delavca. Se posebej pa 
se moramo bolj učinkovito organizirati na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. 

Na posvetih je bila zlasti izpostavljena problematika ekonomskih odnosov 
s tujino in neugodne plačilne bilance. Poudarjeno je bilo, da je v osnutkih reso- 
lucij vse preveč prisotna usmeritev za zmanjšanje uvoza, pri čemer niso zasto- 
pana selektivna merila, po drugi strani pa so premalo konkretizirani ukrepi za 
povečanje izvoza. 

Razpravljalci na teh posvetih so tudi menili, da je treba natančneje opre- 
deliti položaj delovnih organizacij, ki pridobivajo devizni dohodek z vključeva- 
njem v mednarodno menjavo dela, nasproti organizacijam, ki ustvarjajo pod 
ugodnejšimi pogoji prihodek na domačem tržišču. Menili so, da je nujno zago- 
toviti hitrejše uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na teh 
področjih ter doseči nemoten in tekoč dotok izvoznih stimulacij. 

V razpravah je bilo tudi ocenjeno, da je treba za zagotavljanje ustrezne in 
nemotene preskrbe določneje opredeliti pospeševanje tržne proizvodnje v kme- 
tijstvu ter spodbuditi večja vlaganja v to področje. Treba je voditi tudi ustrez- 
nejšo politiko cen na področju kmetijske proizvodnje, in sicer tako, da rast cen 
reprodukcijskega materiala v kmetijstvu ne bo prehitevala rasti cen kmetijskih 
pridelkov. 

Na posvetih so zlasti kritično ocenili negativne pojave pri oskrbi prebi- 
valstva. Poudarili so nujnost izvajanja samoupravno sprejetih obveznosti ter 
opozorili na lokalno zapiranje trga in pojave monopolizma, kar je treba odpraviti 
z odločno družbeno akcijo. Posvečati bo treba večjo vlogo in poudariti večjo 
odgovornost skupnosti za preskrbo ter s širšo družbeno akcijo doseči aktivnejšo 
vlogo potrošniških svetov in drugih oblik organiziranja potrošnikov. 

Ponekod so bili mnenja, da osnutki resolucij nezadostno opredeljujejo razvoj • 
turizma in drobnega gospodarstva. O tem je pred menoj razpravljala tudi tova- 
rišica Vrbnjakova. Slednje je zaradi neustrezne politike in premajhnega vklju- 
čevanja tovrstne dejavnosti v združeno delo že skoraj odmrlo. Zato bi bilo 
treba sprejeti ustrezne ukrepe in določiti nosilce uresničevanja teh nalog. 
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Se posebej je bila na regijskih posvetih poudarjena potreba, da se vzpo- 
redno z resolucijo sprejmejo in ponudijo združenemu delu tudi vsi spremljajoči 
ukrepi ekonomske politike, da se bodo lahko realneje ocenili pogoji po- 
slovanja. 

Na osnovi teh razprav na regijskih posvetih in razprave v Svetu za druž- 
benoekonomske odnose in ekonomsko politiko ste prejeli danes tudi pobude in 
predloge sveta, ki naj bi jih upoštevali pri izdelavi predloga resolucije. 

Ugotavljamo, da so te pobude in predlogi v glavnem že vključeni v stališča 
tega zbora. Zato se pridružujemo predlogu, da naš zbor predlaga pristojnima 
zboroma, da sprejmeta osnutek resolucije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovarišica Blaha. Naprej pro- 
sim. Besedo ima tovarišica Lojzka Cotar. 

Lojzka Cotar: Tovariši ce in tovariši delegati! 
Če dovolite, bi kar nadaljevala, in sicer bolj konkretno z regijskim posve- 

tom. Navedla bi nekaj značilnih pripomb s posveta v Kopru, na katerem je 
tekla razprava zlasti o osnutku republiške resolucije. Naj pripomnim, da je bila 
bistvena vsebina teh pripomb navedena že prejšnji teden v razpravi na 1. kon- 
ferenci Zveze sindikatov Slovenije. 

Ce podpiramo temeljno izhodišče osnutka resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje' od 1976. do 1980. leta v 1980. letu, 
da le-ta opredeljuje predvsem tista področja, na katerih nismo dosegli srednje- 
ročnih ciljev oziroma na katerih občutno zaostajamo za cilji srednjeročnega 
razvoja, potem je eno izmed teh prav gotovo oblikovanje enotnega koncepta 
razvoja industrije osebnih vozil v Sloveniji, kar je bilo posebno poudarjeno na 
regijskem posvetu v Kopru. V program nalog za 1980. leto se sicer vključuje 
določena dejavnost, vendar so udeleženci tega posvetovanja opozorili, da utegne- 
jo zakasnitve pri izvajanju te naloge negativno vplivati celo na pripravo plan- 
skih dokumentov in dogovorov za naslednje srednjeročno obdobje. 

Poleg tega je bila poudarjena tudi nujnost, da se v te dejavnosti, poleg 
že navedenih podpisnikov dogovora, vključi tudi organizacija združenega dela 
»Tomos«, saj so dolgoročni pogoji in možnosti za sanacijo stanja v tej delovni 
organizaciji in s tem tudi socialna varnost delavcev precej odvisni od vloge 
in mesta, ki ga ta delovna organizacija lahko zavzame v sklopu racionalnejše 
delitve dela celotne slovenske motorne in avtomobilske industrije. 

Nadalje je bilo ugotovljeno, da v okviru nalog in ukrepov niso zajete neka- 
tere pobude, ki so bile dane za dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana 
republike in ki se nanašajo na pomembne objekte kontinuitete, med katerimi so 
v obalni regiji posebno pomembni »Iplasovi« projekti propilenske kemije in 
tovarna soli v Sečovljah. 

Se posebno je bila poudarjena potreba, da se vzporedno z resolucijo, o čemer 
sta govorili že govornici pred menoj, dejansko sprejmejo in ponudijo združenemu 
delu tudi vsi spremljajoči ukrepi ekonomske politike, sicer združeno delo težko 
ocenjuje dejanske pogoje poslovanja, zlasti zato, ker se večkrat dogaja, da se 
pozneje sprejeti ukrepi razlikujejo od pogojev, na podlagi katerih je združeno 
delo planiralo svoj razvoj, opirajoč se na temeljne planske dokumente. 

In končno bi bilo v republiško resolucijo treba vključiti tudi vprašanje mate- 
rialnega bilansiranja izvoza z uvozom. 
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Ne nazadnje moramo predvsem povečati napore za učinkovito in prodor- 
no nastopanje na zunanjem trgu. Zato podpiram uvodno izvajanje tovariša 
Hujša, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da je treba tudi 
na tem področju odpraviti hipertrofirano obrazcologijo v zunanjetrgovinskem 
poslovanju, zlasti glede izvoza. 

Skratka, v smislu obveznosti vseh dejavnikov v republiki je za doseganje 
boljših rezultatov v ekonomskih odnosih s tujino nujna širša družbenopolitična 
dejavnost vseh subjektivnih sil. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovarišica Cotarjeva. Naprej 
prosim. Besedo ima tovariš Stane Gavez. 

Stane Gavez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi sam bi hotel spomniti in opozoriti na nekatera vprašanja, ki so bila posebej 
postavljena na regijskem posvetu, prav tako pa tudi na druge oblike razprave 
k osnutku resolucije. Na nekatera vprašanja je sicer že opozorila tovarišica Tilka 
Blaha, zato bom morda bolj konkreten. Predvsem bi se želel zadržati na neka- 
terih pripombah za področje kmetijstva v najširšem smislu. 

1. Postavlja se vprašanje, ali je predlagana stopnja rasti kmetijske proiz- 
vodnje v osnutku republiške resolucije, in sicer 2,3 odstotka in v zvezni resolu- 
ciji 3 o/o realna in ali bi s tako rastjo proizvodnje rešili probleme, ki jih imamo 
v zvezi s preskrbo, da bi zagotovili povečan izvoz? Zastavili smo si tudi nalogo, 
da je treba zagotoviti in realizirati potrebne rezerve. Menimo namreč, da je ta 
stopnja rasti za dosego teh treh temeljnih ciljev prenizka in da so predvsem 
možnosti kmetijske proizvodnje v Jugoslaviji znatno večje glede na temeljni 
pogoj, to je zemljo, ki jo imamo. Zato je dan predlog, da se to prouči in da se 
ugotovi, ali obstajajo za to omejene možnosti, ki nas dejansko uokvirjajo in ali 
ne kaže ustvariti na tem področju nekaj več za to, da bi dejansko lahko reševali 
te temeljne probleme v zvezi s preskrbo učinkoviteje in kvalitetneje. Menim, da 
kaže opozoriti, da je bilo v razpravi izraženo mnenje, da imamo v Jugoslaviji 
pogoje za to, da se kmetijska proizvodnja, zlasti primarna, hitreje razvija in 
da s tem tudi prispevamo k reševanju problemov, ki jih imamo z zunanjetrgo- 
vinsko bilanco in z uvozom nekaterih osnovnih prehrambenih artiklov. V pre- 
teklosti smo namreč vlagali pomembna družbena sredstva v različne agro-ope- 
racije za pridobivanje zemljišč v Jugoslaviji, zato bi verjetno kazalo intenzivneje 
pospeševati osnovno kmetijsko proizvodnjo. 

2. Glede na nizko akumulativno sposobnost združenega dela s področja 
kmetijstva, prehrambene industrije, pa tudi prehrambene trgovine bi kazalo 
razmisliti o predlogu, da se pod pojem agroživilstva vključi vse te tri dejavnosti 
in jih poveže dejansko kot odgovorne nosilce preskrbe s prehrano. V tem smislu 
moramo zagotoviti potrebne ukrepe zato, da bi te dejavnosti, to je primarno 
kmetijsko proizvodnjo, živilsko prehrambeno industrijo in prehrambeno trgo- 
vino, dejansko bile kreditno sposobne. Namreč danes, ko govorimo o trgovini, 
uvrščamo vso trgovino v isto skupino in običajno govorimo o tem, da je trgovina 
kot panoga akumulativna in da ima sposobnost razvoja itd. Dejansko pa je 
položaj zelo različen in je prehrambena trgovina v glavnem danes na meji ren- 
tabilnosti in nima možnosti nadaljnjega razvoja, kot tudi ne slediti vsem zahte- 
vam in potrebam, ki jih danes imamo na področju preskrbe, po drugi strani pa 
vse večjim upravičenim zahtevam potrošnikov, organiziranih v potrošniških sve- 
tih glede nadaljnje izgradnje trgovinske mreže. 
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Nadalje je bilo pri nas na podravskem območju sprejeto mnenje, da je treba 
v resoluciji zapisati in tudi pristopiti k realizaciji tega, da bi za investicije, 
v tako imenovano kmetijsko infrastrukturo, to je v hidro- in agromelioracije, 
morali nosilcem te proizvodnje zagotoviti nepovratna sredstva, kajti kmetijske 
delovne organizacije so danes kreditno nesposobne. Dejansko imajo že takšne 
anuitete, da posegajo v lastno substanco in ne morejo več najemati kreditov 
oziroma ne morejo sprejemati nobenih novih obveznosti. Po drugi strani pa 
sprejemamo zelo obsežne naloge na področju melioracij in pridobivanja novih 
zemljišč v Sloveniji. Kot veste, so stroški' izredno visoki. V programu pa 
zaostajamo zaradi tega, ker so takrat, ko smo sprejemali te usmeritve, bili 
stroški melioracij, po hektarju, trikrat manjši, kot so danes. 

Zato je treba resno opozoriti, da kmetijstvo ne bo sposobno teh zahtev in 
nalog uresničiti, bi jih pa morali, če ne bomo teh problemov rešili in če ne bomo 
zagotovili nepovratnih sredstev za investicije v kmetijsko proizvodnjo, kajti ti 
stroški so preveliki, tako, da ne bo mogoče organizirati realizacijo tega pro- 
grama. Ce pa si hočemo zagotoviti predviden obseg proizvodnje krušnih, trdnih 
žit, sladkorne pese in oljaric na območju Pomurja in Podravja, potem moramo 
v Sloveniji intenzivno pridobivati nova zemljišča. Vemo pa, da v planu za to 
srednjeročno obdobje krepko zaostajamo. Zlasti pa bi se tudi kazalo intenzivneje 
pripravljati na stranske naloge, ki si jih postavljamo za naslednje srednjeročno 
obdobje. Menda gre za okoli 12 000 hektarjev melioracij. 

Glede na dispariteto cen kmetijskih pridelkov in prehrambenih artiklov pa 
se postavlja vprašanje, ali je predvidena rast cen in življenjskih stroškov sploh 
realna. Ne bomo mogli več dolgo shajati s sedanjimi cenami kmetijskih pridel- 
kov in nekaterih drugih prehrambenih proizvodov, kar bo treba vsekakor upo- 
števati. Zato je bilo postavljeno resno vprašanje ali smo pri tem realni ali ne. 
Vendar so nekatere razlike v cenah takšne, da to terja takojšnjo rešitev, drugače 
bo položaj še bolj kritičen. 

Tovarišica Blaha je omenila, da je bilo na regijskih posvetih opozorjeno 
na pojave zapiranja trga. Govorimo, da so za slabo preskrbo krivi trgovci, da 
imamo polna skladišča in tako dalje, vendar je to delno tudi res. Vsi pa vemo, 
da je danes kriza v proizvodnji mesa in če ne bomo ničesar ukrenili, bo kriza tudi 
v proizvodnji in predelavi mleka, krušnih žit, itd. To je dejstvo. V Jugoslaviji je 
položaj takšen, da so se tudi drugi sistemi razvili do te stopnje finalizacije, da 
ima naša prehrambeno-predelovalna industrija vse večje težave z zagotavljanjem 
potrebnih surovin za proizvodnjo, gre za mlinsko industrijo in druge, da ne bom 
našteval. Zato menim, da je treba tudi v zvezni resoluciji opozoriti na to in bi 
verjetno kazalo tudi sugerirati našim delegatom, da v Skupščini SFR Jugosla- 
vije tudi opozorijo na te primere. Drugače bo ta industrija, ki je tudi iz stra- 
teških in drugih razlogov tako locirana kot je, jutri, pojutrišnjem ostala brez 
potrebnih surovin. Očitno pa je treba tudi resneje upoštevati potrebna skupna 
vlaganja na območjih izven Slovenije za pridobitev kmetijskih površin za pro- 
izvodnjo osnovnih kmetijskih kultur. 

Mnenja smo tudi, da bi kazalo bolj kritično in konkretno oceniti uresniče- 
vanje programov prioritet, za katera združeno delo samoupravno združuje sred- 
stva. Tudi drugi so na to opozorili. Menim pa, da je premalo konkretno in kri- 
tično spregovorjeno pri oceni dosedanjega uresničevanja srednjeročnega pro- 
grama, zakaj nekateri cilji in naloge na področju prioritetnih nalog niso v 
večjem obsegu uresničene. Znano pa vam je, kakšen obseg sredstev združeno delo 
v samoupravnih sporazumih združuje že danes za te prioritetne skupne naloge. 
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Na koncu naj spregovorim o programu varčevanja in stabilizacije. Moram 
reči, da je bilo v razpravah, vsaj na našem območju, opozorjeno, da mora biti 
program varčevanja in stabilizacije dejansko sestavina resolucije družbenopo- 
litične skupnosti, razvojnih programov in planov vsake temeljne samoupravne 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in dejansko vseh subjektov samo- 
upravnega sporazumevanja. Posebej so poudarili, da bi se morali bolj angažirati 
pri konkretni izdelavi programa varčevanja in da ne bi smeli ostajati le pri 
parolah. 2e leta in leta namreč govorimo o programih varčevanja. Razen za 
področje energetike, nismo sprejeli nobenih konkretnih programov, pa tudi orga- 
nizirane družbene akcije ni bilo. Mnenje je namreč, da bi morali nacionalni 
program varčevanja izdelati in se tudi za njega zavzemati tako, da bi tudi s tem 
dejansko prispevali k ublažitvi nekaterih problemov, ki jih imamo danes na 
področju energetike, navsezadnje pa tudi na področju prehrane. Zato bi kazalo 
tudi proučiti, ali je nujno in možno uresničiti vse predvidene programe inve- 
sticij, zlasti še na področju negospodarstva, ki smo jih sicer sprejeli, pa vendar 
nimamo ekonomskih in materialnih pogojev, da bi s tako dinamiko te programe, 
bodisi investicijske, ali pa katere druge uresničevali. Posebej je pri tem mišljeno 
področje družbenih dejavnosti. Vendar pa smo korak pred samim gospodar- 
stvom in nekoliko prehitevamo objektivne možnosti in tudi v tem je treba 
iskati razloge za žarišča nestabilnosti, inflacije, itd. Menim, da bi bilo prav, 
če bi vendar temu prisluhnili in se resnično vsi stabilizacijsko obnašali. Ker 
navsezadnje ni važno za kakšen vir sredstev gre in kako smo do investicijskih 
sredstev prišli, važno je le to, da so to družbena sredstva. Vemo pa, kakšne 
posledice ima to na osebne dohodke prek drugih oblik vpliva. 

Za zaključek naj povem še to. Glede na težave, ki jih imamo v zvezi s pre- 
hrano, moram reči, da bi se v Sloveniji morali zavzeti za to, da brez širšega 
združevanja sredstev in uvrstitev problemov prehrane in zagotavljanja proiz- 
vodnje hrane in preskrbe, med dejansko prioritetne naloge s konkretnimi eko- 
nomskimi ukrepi in ekonomsko politiko ter združevanjem sredstev, samo kme- 
tijstvo ne bo sposobno uresničiti vsega, kar je potrebno za stabilno preskrbo. 
Menim, da je to sicer nerealno in da bi morali nekaj več narediti, kot smo 
naredili do sedaj, ko bolj ali manj ostajamo pri lepo formuliranih stališčih za 
področje kmetijstva, pri resolucijah, pri sklepih, itd. V konkretni ekonomski 
politiki pa se premalo naredi, razen da se določi nekoliko nižja obrestna mera 
in daljši rok vračanja kreditov za področje kmetijstva. S tem se seveda ne 
konča celotna proizvodnja hrane in preskrba prebivalstva v sami primarni 
kmetijski proizvodnji. 

Prehrambena industrija, pri tem je spuščena prehrambena trgovina, pa je 
v takem položaju, kot sem že omenil. 

Zavedamo se, da gre za področje, ki je izredno pomembno za socialno-poli- 
tične razmere in odnose ter stabilnost družbe. Storimo v Sloveniji kaj več, kot 
pa smo storili do sedaj! Ne delamo namreč vsi pod enakimi pogoji in niso 
povprečno dogovorjeni pogoji v Jugoslaviji popolnoma sprejemljivi za vse in 
nimajo enakih pogojev pri pridobivanju in delitvi dohodka vsi nosilci in delavci 
na področju agroživilstva. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala tovariš Gavez. Naprej prosim. Besedo 
ima tovariš Jože Globačnik. 
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Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da nekoliko spregovorim o predlogu stališč, ki so predložena 

k tej točki dnevnega reda. Na seji odbora smo v nekaterih točkah naše razprave 
opozarjali na vprašanje, ki je večkrat prisotno v besedilih naših aktov in skle- 
pov. Gre namreč za politično in ekonomsko zahtevo, ki je izražena v tem, da 
združevanje dohodka, tako takrat, ko gre za dinarski dohodek, kot takrat, ko 
gre za devizni dohodek, postaja ekonomska nujnost. Torej ta zahteva je znana 
že zelo dolgo. Verjetno smo pri tem, ko to vprašanje nenehno postavljamo in ga 
aktualiziramo, pravzaprav že nekoliko dolgočasni, enostavno zaradi tega, ker 
ustreznim opredelitvam ne sledijo tudi akcije. Pa ne samo to. V odboru smo 
menili, da se zaradi neizpeljane akcijske plati združevanja, ko gre za eno ali 
drugo obliko dohodka, pogostokrat najdemo v položaju, ko tudi subjektivne sile 
le na splošno kaj podpirajo, agitiraj o tako ali drugačno povezovanje, hkrati pa 
nimajo pred seboj konkretnih projektov in načrtov, pa tudi učinkov ekonomskih, 
tehničnih in tehnoloških povezav. Zato smo v 4. točki, v kateri so navedeni 
ekonomski odnosi s tujino, menili, da bi bilo treba akcijo izpeljati tako daleč, 
da bi ustrezna splošna poslovna združenja, Gospodarska zbornica Slovenije, pa 
tudi znanstvene strokovne institucije, ki lahko kakorkoli prispevajo k pove- 
zovanju z združenim delom tako, da bi te institucije ponudile strokovne in 
ekonomske osnove za tovrstna povezovanja. Potem bo tudi Zvezi komunistov, 
Socialistični zvezi delovnega ljudstva, zlasti pa sindikatom, precej lažje, ko bodo 
pred delavci razgrjeni ekonomski, tehnični in ostali argumenti za utemeljenost 
takih ali drugačnih povezav. Zdi se mi, da je to tudi eden izmed načinov, da bi 
se sčasoma vendarle osvobodili tega, rekel bi pogostokrat ozkega teritorialnega 
načela povezovanja. 

Izrecno smo poudarili, da dvomimo v to, da je mogoče, na primer le v enoti 
Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino rešiti 
ves splet in bogastvo odnosov, ki se pojavljajo zunaj tega teritorialnega okvira 
in ki se normalno izražajo v panogi dejavnosti, v grupaciji, ki deluje na celotnem 
območju Jugoslavije. Tega se praviloma globoko zavedamo, kadar vzpostavljamo 
odnose s tujino, očitno pa mnogo manj, ko gre za vzpostavljanje trajnejših 
odnosov na jugoslovanskem gospodarskem prostoru. Gre za uresničevanje poli- 
tike iz resolucije, in smo menili, da bomo v prihodnjem letu, ko bomo v zborih 
Skupščine o tem razpravljali, morali verjetno terjati dejansko precej več, kot 
smo terjali doslej. Torej, gre enostavno za prehod od želja, da bi na tem področju 
nekaj spremenili do tega, da vsi ti dejavniki, ki naj bi pripravljali strokovno- 
ekonomske osnove za taka združevanja, prišli pred Skupščino s svojimi zelo 
konkretnimi projekcijami. Ce v projekcije vključujemo tone, kilograme, dinarje, 
milijarde, zakaj potem ne bi bili sestavni del teh projekcij tudi konkretni 
načrti povezovanj oziroma opredeljevanje subjektov, ki naj bi se povezovali? 

Drugo vprašanje je prav tako povezano s predlogom stališč, ki ga danes 
obravnavamo. V 8. točki predlagam glede oblikovanja skupnih rezerv, stalnih 
blagovnih in tržnih rezerv, kar smo že pred tremi leti prenesli iz zvezne reso- 
lucije v slovensko resolucijo, to prevzemamo v tem letu najmanj že drugič, da 
to, kar je prevzeto verjetno lahko še boljše formuliramo. Tisto pa, kar nas pri 
vsem tem skrbi je to, kaj se bo od napisanega uresničilo. Ze na odboru smo ugo- 
tavljali, da je taka želja, kot je navedena v osnutku tega akta sicer zelo pravilna 
in ji nismo ugovarjali, vendar pa smo ugotovili, da predlagatelj v spremljajočih 
aktih ne opredeljuje ne sredstev, načinov, denarja, ne skladišč, s katerimi bomo 
oblikovanje rezerv na vseh ravneh dejansko tudi zagotovili. Zato predlagam, 
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da bi v drugem polletju prihodnjega leta, na osnovi stališč, izraženih v 8. točki, 
in v okviru pripravljanja programa Skupščine SR Slovenije, razmislili o tem, 
da se problem ustvarjanja rezerv, tako na ravni federacije, republik, občin ter 
organizacij združenega dela posebej obravnava na eni izmed sej skupščinskih 
zborov, na kateri naj bi predlagatelj tudi povedal, kako je operacionaliziral 
zahtevo, ki jo zelo neposredno postavlja v resoluciji za prihodnje leto. 

In končno, o 6. točki predloženih stališč nismo govorili dovolj, ko gre za 
celoten kompleks urejanja primarne delitve dohodka, ali drugače povedano, 
odnosov na področju cen. Sedaj ne bi navajal, kaj je ob tem bilo predloženo, 
vendar pa bi rad povedal, da smo bili soočeni z realnostjo, ki je prisotna že nekaj 
let, da namreč ni realno pričakovati, da bodo izolirani potrošniški sveti v posa- 
meznih prodajalnah ali pa v majhnih trgovinah lahko na tem področju zago- 
tovili bistvenejši družbeni vpliv na politiko cen in prispevali k afirmaciji potroš- 
niških svetov v celoti, če ne bomo oblikovali celotnega koncepta organiziranja 
potrošnikov od občine do republike. Take možnosti sedaj, kolikor vem, pred- 
videva predlog zakona o družbeni kontroli cen. Menim, da bi prav v okviru 
6. točke morali terjati, da se v tem smislu sprejmejo konkretni ukrepi, da 
potrošniki postanejo organizirani, ne le na mikro, ampak tudi na makro 
ravni. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Globačnik. Besedo ima 
tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Izhajajoč iz sintetične ocene podpredsednika Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije, tovariša Hujša, ki jo je dal na koncu svojega 
kratkega, jasnega in dovolj preciznega referata, da bo drugo leto težko leto, 
v katerem bomo morali vložiti izredne napore na vseh področjih gospodarjenja 
in družbenega delovanja. Ko primerjamo besedilo osnutka resolucije in usme- 
ritve v osnutku resolucije, bi lahko rekli, da resolucija veliko premalo upošteva 
težavnost gospodarskega položaja in pogoje pridobivanja dohodka v naslednjem 
letu. Če izvzamemo področji uvoza in izvoza, so se sestavljalci osnutka resolucije 
pravzaprav na vseh področjih in segmentih družbene reprodukcije preveč poslu- 
ževali tako imenovane čudežne formule oziroma formule, ki odseva našo dejansko 
gospodarsko moč, da se le restriktivno planira rast družbenega proizvoda, da se 
restriktivno planira rast investicij, da se restriktivno planira povečevanje cen, 
da pa pravzaprav resolucija v ničemer ne daje, ali pa v zelo majhnih segmentih 
družbene reprodukcije, odgovore in usmeritve, kako v povprečju zmanjševanja 
družbenega proizvoda, povprečju zmanjševanja investicij vendar selektivno opre- 
deliti in postaviti tiste agregate našega združenega dela, ki so sposobni v rela- 
tivno najkrajšem času in dolgoročno, bistveno spremeniti trende dosedanjega 
gospodarskega razvoja. 

Obravnaval bom vprašanje izvoza in uvoza. V osnutku resolucije je dejan- 
sko v velikem delu navedena problematika izvozno-uvoznega vprašanja, vendar 
pretežno le kot sistem. Res je, da je sistem lahko zelo stimulativen za napore 
delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, da v najkrajšem 
možnem času bistveno preusmerijo svojo dejavnost, vendar se mi zdi, da sistem 
sam po sebi ne more vplivati, ali pa zelo malo oziroma premalo vpliva na temeljni 
problem našega izvoza in uvoza, to je na strukturo naše proizvodnje. Sistem 
sam po sebi ne rešuje strukture naše proizvodnje. Strukturo naše proizvodnje in 
problem prestrukturiranja, kar smo že zapisali v srednjeročnem planu in v druž- 
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benem dogovoru o uresničevanju srednjeročnega plana, rešujejo le nova vlaganja 
in postavitev tistih prioritetnih nalog, ki dolgoročno rešujejo zunanjetrgovinsko 
bilanco in naš zunanjetrgovinski primanjkljaj. Reševanje sistema, večja podružb- 
ljenost sistema zunanjetrgovinskega režima in večji vpliv samoupravnega pove- 
zovanja in dogovarjanja v deviznem režimu dajejo le objektivne pogoje, da se 
kvalitetneje in dolgoročneje lahko vodi boj za prestrukturiranje našega gospo- 
darstva. 

Izhajajoč iz opredelitve, moramo biti takoj pozorni na predlog v osnutku 
resolucije, da se zmanjša stopnja rasti investicij na 4 poene in da gre to 
zmanjšanje predvsem na račun rasti industrije. Ponovno se postavlja problem 
povprečja, kar kaže na to, da je treba zmanjšati stopnjo rasti investicij na 4 /o. 
Ce pa poznamo razvojne programe organizacij združenega dela v Sloveniji, lahko 
danes trdimo dvoje: da so po eni strani investicijska predvidevanja in po samo- 
upravnih organih tako ali drugače opredeljeni investicijski razvojni programi 
v naših organizacijah združenega dela bistveno večji kot je 4 %> realne rasti, 
po drugi strani pa, da malokateri investicijski proigram pomeni bistveno pre- 
kinitev z obstoječo razvojno in proizvodno usmeritvijo, kar pomeni, da se malo- 
kateri razvojni program bolj usmerja k povečevanju izvoza in k zmanjševanju 
uvoza, pač pa v glavnem vsi naši razvojni programi regenerirajo našo obstoječo 
proizvodno strukturo. 

V tem se mi zdi, je eden izmed temeljnih problemov našega prihodnjega 
razvoja. Kajti regeneriranje obstoječe proizvodne strukture se kljub temu, da 
smo v vseh mogočih dokumentih, v naših neposrednih dejavnostih, v družbeni 
praksi in v življenju postavljali vendar kot osnovno izhodišče nujnost prestruk- 
turiranja našega gospodarstva, v končni konsekvenci omejuje z določeno stopnjo 
rasti investicij. V osnutku te resolucije pogrešam vsaj nekatere elementarne 
usmeritve znotraj posameznih segmentov družbene reprodukcije z navedbami, 
katere so tiste usmeritve, zaradi katerih se bomo morali v Sloveniji vsi skupaj 
odpovedati določenemu lastnemu razvoju in usmeriti celotno družbeno akumu- 
lacijo v omenjene proizvodne agregate, če hočemo, da se naš razvoj bistveno 
spremeni. 

Drugo vprašanje je vprašanje povprečja, za katerega smo rekli, da se bomo 
od njega končno poslovili, čeprav je verjetno potrebno v resoluciji in v nekaterih 
sintetičnih dokumentih uporabljati nekatera povprečja. Vendar pa, če jih že 
uporabljamo, potem se mi zdi prav, da k temu prispevamo tudi mi nekatere 
naše predloge in ne samo Izvršni svet, kajti, besedilo te resolucije ni le resolucija 
Izvršnega sveta, ampak je to resolucija vseh samoupravnih subjektov. Zato je 
prav, da damo nekatere usmerjevalne predloge glede tega, na katerih področjih 
družbene reprodukcije povečevanja cen ne moremo limitirati z nobenim povpreč- 
jem, ampak je potrebno, pogumneje iti v povečanje cen, prvič, zato, da se 
izenačijo s ponudbo in povpraševanjem, po drugi strani pa, da z določenim več- 
jim in prodornejšim povečevanjem cen omogočimo in postavimo posamezne 
agregate združenega dela v položaj, da si zagotovijo zadostno akumulacijo za 
svoj nadaljnji razvoj in to za razvoj in usmeritve tistih organizacij združenega 
dela, ki objektivno lahko zagotovijo proces prestrukturiranja v našem gospo- 
darstvu oziroma v našem združenem delu. Strinjam se z načelom, ki je vsebovano 
ne le v tej, ampak tudi v prejšnjih resolucijah, da morajo skupna, splošna ter 
osebna poraba rasti pod rastjo družbenega proizvoda, kar je v povprečju ver- 
jetno sprejemljivo. Moram pa reči, da imamo nekatere agregate združenega 
dela, pri katerih to ne more biti temeljna usmeritev. Menim, da bi v resoluciji 
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to kazalo nekje zapisati, da ne bomo potem konsekventni, kar doslej še nikoli 
nismo bili, v zaostritvi odgovornosti do spoštovanja resolucijskih usmeritev v 
tistih okoljih, za katere danes vemo, da so ta sorazmerja nemogoča in da jih je 
treba bistveno spremeniti, če hočemo doseči večjo ustvarjalnost tudi v samem 
združenem delu. 

Na koncu naj dam odgovor na temeljno vprašanje glede predvidevanj za 
prihodnje leto, pri katerih so, po dodatnih kritičnih ocenah naših strokovnjakov 
v organizacijah združenega dela, razlike tudi glede svetovnih gibanj, katerih 
izraz, po mojem mnenju, ni v celoti vključen v oceno gospodarskih gibanj v Slo- 
veniji in v Jugoslaviji. 

Menim, da je pri tem edina alternativa in edina realna možnost, da naše 
gospodarske tokove bistveno preusmerimo v večjo integriranost združenega dela. 
Strinjam se s tem, da je temeljna odgovornost in pravica delavcev v temeljni 
organizaciji združenega dela, da se proizvodno, poslovno in tehnično povezane 
temeljne organizacije združenega dela povezujejo in združujejo v optimalnejše 
in samoupravno zaokrožene komplekse organizacij združenega dela. Vendar 
to ne more biti in nikoli tudi ni bila zgolj odgovornost delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela, ampak je to bila hkrati vedno znova odgovornost 
vseh družbenih subjektov, ki po svoji družbeni naravi in po svoji družbeni 
vsebini morajo stremeti k ustvarjanju pogojev za večje utrjevanje samouprav- 
nega družbenoekonomskega sistema in večje integracije. Ce s tega zornega kota 
ocenjujemo osnutek resolucije, menim, da smo v njej izpustili številne postavke, 
za katere smo še prejšnje leto zelo decidirano napisali, kateri segmenti združe- 
nega dela oziroma katere organizacije združenega dela naj se samoupravno do- 
govorijo in uskladijo svoje razvojne programe. 

Morda so številni razlogi, zakaj smo to izpustili, res pa je tudi to, da pri 
številnih usmeritvah, naj mimogrede omenim kompleks avtomobilske industrije, 
kompleks elektronike, pri katerih smo kot najširšo družbeno usmeritev posta- 
vili to, da se morajo ti posamezni kompleksi dogovoriti na samoupraven način 
glede svojega nadaljnjega razvoja, vendar pa ti dogovori niso bili sprejeti, 
niti ni bilo kaj veliko narejenega pri teh dogovorih. Ne glede na to, ali to zapi- 
šemo v resolucijo ali ne, menim, da v zvezi z dejavnostjo in odgovornostjo posa- 
meznih naših subjektov ta naloga slej ko prej ostaja še nadalje. Glede na to, 
da se nam regenerira obstoječa struktura proizvodnje, to drži še toliko bolj. 
Verjetno pa je treba zapisati ali se dogovoriti, da se bo to uresničevalo tudi z 
dejavnostjo preostalih samoupravnih subjektov, začenši z Izvršnim svetom Skup- 
ščine SR Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in drugih samoupravnih subjektov. 

Na koncu predlagam, da ta zbor upošteva naša stališča, glede na to, da se 
vsi zavedamo težavnosti naslednjega leta in pogojev gospodarjenja v naslednjem 
letu. Hkrati pa predlagam, da zadolžimo predvsem Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in morda Gospodarsko zbornico Slovenije, da nas na ustrezen način 
tekoče obveščata o poteku gospodarskih tokov, da ne bomo ponovno čakali na 
polletni obračun in na podlagi ekspozeja in referata ugotovili, da se številni 
segmenti družbene reprodukcije ne razvijajo tako, kot smo planirali in potem 
ponovno reprogramirali naša investicijska izhodišča, namesto da bi se dejansko 
sproti, na vseh ravneh, spoprijemali s problemi, ki nam jih narekuje tekoči 
gospodarski položaj. To je toliko bolj pomembno, kajti vsi skupaj se moramo 
zavedati in biti realni, da lahko zaostreni pogoji v pridobivanju dohodka, 
zaostreni in bistveno spremenjeni pogoji v razporejanju dohodka in sredstev 
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za osebne dohodke, nosijo v sebi tudi latentno nevarnost socialnih in političnih 
konfliktov, kolikor ne bomo1 sproti reagirali na vsa odstopanja od predvidenih 
gibanj in tokov in ne bomo sproti skupno in odgovorno sprejeli ukrepov, da spre- 
menimo neugodne gospodarske tokove in gospodarska gibanja, bodisi pri nas, 
bodisi v Jugoslaviji. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Uršič. Naprej prosim. 
Ali bo še kdo razpravljal? (Ne.) Predlagam, da razpravljamo še o osnutku zvezne 
resolucije, pozneje pa bi imeli odmor, da bi skupina za sestavo stališč oblikovala 
ustrezen sklep tudi za delegate v Skupščini SFR Jugoslavije. 

Poleg tega prosim, da v zvezi z obravnavo osnutka republiške resolucije, 
glede na to, da mora tovariš Stane Gavez oditi, v skupini sodeluje tovarišica 
Tilka Blaha. 

Prehajam na 2. to č k o dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976 do 
1980. leta v 1980. letu. 

Osnutek resolucije je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije in je bil objavljen v »Poročevalcu« številka 23. Osnutek sta obrav- 
navala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. 
Obe poročili ste prejeli. K osnutku resolucije ste prejeli še naslednja gradiva: 
»Analizo uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1976. do 
1980. leta v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja za 1979. leto in oceno 
možnosti za uresničitev plana v 1980. letu in »Glavne indikatorje razvoja v letih 
1976, 1977, 1978 in 1979 ter oceno možnosti razvoja v 1980. letu.« 

Danes ste prejeli še predlog za spremembe in dopolnitve resolucije ter po- 
bude in predloge Sveta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri 
Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije. Prejeli ste tudi mnenja in predloge Republiškega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko, ki so bila tudi objavljena v »Poročevalcu« šte- 
vilka 10. Prav tako ste prejeli mnenje in pripombe Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k osnutku zvezne resolucije. 

Predlagam, da imenujemo tovariša Marka Bulca in tovariša Jožeta Marolta 
v skupino delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki bo po končani obrav- 
navi v vseh treh zborih, Skupščini SR Slovenije predlagala stališča k obravna- 
vanemu osnutku zvezne resolucije. 

Ste vsi za to, da tovariša Marolta in tovariša Bulca delegiramo v medzbo- 
rovsko skupino za oblikovanje stališč Skupščine SR Slovenije za delegate v 
Skupščini SFR Jugoslavije? (Da.) 

Tovariš Emil Tomažič je na skupnem zasedanju predlagal, da povabimo 
predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da podrobneje obrazloži 
osnutek zvezne resolucije. 

Prosim, besedo ima tovariš Jože Novinšek, predsednik Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 

Jože Novinšek: Menim, da ni potrebno, da bi podrobneje razlagal 
predloženo gradivo. V zvezi s temi novejšimi spremembami bo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel stališča, kar bo zelo koristen prispevek k razpravi 
glede zadnjih pripomb k osnutku zvezne resolucije. 
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Uvodoma naj povem, da ima strategija uresničevanja razvoja v 1980. letu 
v osnovi podobne usmeritve tako v republiki kot v federaciji, s to razliko, da 
je morda glede uveljavljanja sistema in mehanizmov samoupravljanja kot po- 
membnih inštrumentov obvladovanja položaja in razvoja, osnutek zvezne reso- 
lucije bolj usmerjen k administrativnim načinom reševanja, čeprav naj omenim 
to, da bi morali biti v zvezi s tem samoupravnim mehanizmom močneje angaži- 
rani in bi morali pravzaprav vztrajati na tem kot edini alternativi za trajnejše 
reševanje in obvladovanje naših razvojnih procesov in problemov ekonomske 
politike. Pri tem ne bi smeli ostati na pol poti. 

Drugič. Določene razlike so tudi v ekonomskih usmeritvah, ne toliko v 
temeljnih usmeritvah kot pa v nekaterih kvantitativnih pristopih, v teži zavira- 
nja oziroma v teži ocenjevanja določenih gibanj, zlasti na področju inflacije. 
Nesporno je tudi to, da je potrebno spremeniti trende, vprašanje pa je, s kakšno 
intenzivnostjo? Pred vsem je to v zvezi z inflacijo. Verjetno je manjši mane- 
vrski prostor na področju deficita, ki se označuje kot eden izmed glavnih limitov 
razvoja v naslednjem letu. V zvezi s tem je opravičena določena kritika oziroma 
pripomba, da je izvoz v osnutku zvezne resolucije obravnavan nezadostno. To 
je edina alternativa, da se lahko pride do povečanja uvoza, na tej osnovi do 
boljšega oskrbovanja gospodarstva z investicijami in seveda tudi do realizacije 
dinamike, ki je predvidena v osnutku zvezne resolucije in v osnutku republiške 
resolucije. 

Dogovor o plačilno-bilančnih pozicijah in o plačilni bilanci Jugoslavije je 
treba še sprejeti. Od rezultatov tega dogovarjanja je tudi marsikaj odvisno, 
predvsem pa to, v kakšnih okvirih bodo lahko potekala gospodarska gibanja. 
Jasno je, da to kar je sedaj prisotno kot seštevek plačilno-bilančnih pozicij repu- 
blik, ni nikakor sprejemljiva rešitev, če jo gledamo v celoti. V tem okviru gre za 
določeno politiko, kar lahko tudi ugotovite iz osnutka plačilno-bilančne pozicije 
Slovenije, ki ga je včeraj sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in sicer 
za politiko vzdrževanja deficita kot je bil v tem letu. To je prav gotovo velik 
napredek v razmerju do določenih usmeritev, ki so prišle do izraza v prvih 
programih ekonomskih odnosov s tujino pri organizacijah združenega dela. 

Znane so usmeritve glede rasti osebne, skupne in splošne porabe, ki so 
dokaj rigorozne glede intenzitete nižje rasti realnih osebnih dohodkov na zapo- 
slenega. Prisotna pa je dilema, kako uskladiti usmeritev, da rastejo življenjski 
stroški po stopnji 17, ob rasti cen industrijskih in kmetijskih izdelkov po stop- 
nji 12, kar je dokaj nižje, čeprav v osnovi oblikujejo dohodek. 

V razpravah ob osnutku naše resolucije je vedno bolj prisotno težišče, da bi 
se zavzeli za določeno spremembo v razmerju do zvezne resolucije, ampak v 
drugačni obliki, da bi bila vendar rast osebnih dohodkov, splošne in skupne 
porabe izpod rasti družbenega proizvoda. Menim, da gre za stanje, ki terja takšno 
usmeritev in da so verjetno tudi upravičene določene naše zahteve, ki so nave- 
dene v gradivih, kot na primer prolongacija, sanacija škod in podobno. 

Znana so stališča glede cen. Težišče je na tem, da se ekonomske tokove, 
ponudbo in povpraševanje obvlada predvsem z ukrepi ekonomske politike, z 
gibanji vseh vrst končne potrošnje, zlasti s kreditno-monetarno politiko in vsemi 
drugimi ukrepi ter dejavnostmi na tem področju. Menim, da je treba realno 
oceniti in da je tudi treba še vztrajati na tem, da se realno oceni možnost 
hitrejšega preobrata na področju cen. Pri tem je potrebno oceniti vse sestavine, 
ki bodo v zvezi s tem vplivale na še vedno dokaj visoko stopnjo inflacije. Ven- 
dar je nesporno, da je treba izvršiti spremembo in začeti z gibanjem trajnej- 
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šega zmanjševanja cen. Pomembne so tudi določene zahteve, ki bi jih morali 
postaviti v zvezi z izvajanjem celotne politike cen v naslednjem letu. Namreč, 
treba je proučiti, kako razmejiti pristojnosti med federacijo, republiko in obči- 
nami, da bi se glede te pristojnosti povečala odgovornost v federaciji za tisto, 
glede česar prevzema obveznosti, kar velja tudi za republike in občine. V 
nasprotnem pa bo še vedno obstajala potencialna nevarnost, da se bo še na- 
prej vzdrževal administrativni sistem na tem področju, da se bodo poglabljale 
razlike v cenah in da bo v vseh panogah prihajalo do izgub in podobno. Menim, 
da je zaradi tega verjetno treba podpreti usmeritev, da se zmanjšuje administri- 
ranje na tem področju in da se na nekaterih področjih, kjer bosta že sama 
globalna ponudba in povpraševanje po določeni vrsti blaga in storitev to omo- 
gočala, zavzemamo za sproščanje cen. Za izvajanje zakona o družbeni kontroli 
cen in o sistemu cen naj bi se zelo pohitelo s pripravo sistemov meril in spre- 
jemom podzakonskih aktov in podobno. 

Na koncu bi morda omenil še to, da bi bilo treba še naprej odločno zahtevati, 
da bi se spremljajoči dokumenti k resoluciji hitreje pripravljali in vsa gradiva 
v zvezi z njimi, da bi bilo lahko združeno delo pravočasno seznanjeno z določe- 
nimi pogoji oziroma, da bi bile pravočasno začete dejavnosti, ki bi omogočale 
uresničevanje predvidene ekonomske politike. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Novinšek. Želi poro- 
čevalec Odbora za družbenoekonomske odnose še kaj dodati? (Ne.) Predstavnika 
Zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: V delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije smo ponovno razpravljali o stališčih k 
zvezni resoluciji, zlasti še po regionalnih posvetih, na katerih smo sodelovali 
in po sklepih Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. 

Podpiramo stališča odborov zborov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in priporočila svetov. Da bi bila stališča Skupščine SR Slovenije kar najbolj v 
skladu s stališči, ki smo jih slišali v delegatski bazi in tudi z navedenimi stališči 
predsedstva in da bi delegacija dobila kar najbolj ustrezna napotila za usklaje- 
vanje v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije pa poleg stališč, 
ki so v poročilih, predlagamo še naslednje: 

1. Skupščina SR Slovenije oziroma ta zbor naj da soglasje k osnutku reso- 
lucije, ki ga je pripravil Zvezni izvršni svet, ker so temeljne smeri ukrepanja 
ustrezne. Vendar, ker delegati Skupščine SR Slovenije vse doslej nismo imeli 
možnosti videti plačilne bilance Jugoslavije, energetske bilance Jugoslavije in 
plačilnobilančnih pozicij republik in o njih razpravljati, so pa ti akti sestavni 
del resolucije in se v njih konkretno opredeljujejo pravice in obveznosti repu- 
blike oziroma združenega dela v republiki za izvoz, uvoz, za zadolževanje v 
tujini, itd., bi bilo ustrezno, če se do pooblastila delegacij za glasovanje o reso- 
luciji in spreminjevalnih aktih ne bi opredelili danes, ampak na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije, 19. decembra tega leta, po predhodnem poročilu dele- 
gacije o poteku usklajevanja v Zboru republik in pokrajin. 

2. Resolucija pomeni šele skupaj s spremljajočimi akti, to je s plačilno 
bilanco, z devizno bilanco, s skupno devizno politiko, z odlokom o kreditno- 
monetarni politiki, z energetsko bilanco, z odlokom o izločevanju sredstev za 
pospeševanje izvoza, z zveznim proračunom, ustrezno celoto, ki opredeljuje pogoje 
gospodarjenja. Poznavanje teh pogojev na začetku leta je izrednega pomena 
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za organizacije združenega dela, za njihovo samoupravno opredeljevanje, nji- 
hove razvojne in poslovne politike za 1980. leto. Brez seznanitve s temi pogoji 
gospodarjenja, ni mogoče zasnovati konsistentne ekonomske politike v organi- 
zacijah združenega dela. Zato menimo, da je nujno potrebno sprejeti sklep, da 
je treba vse te akte, ki spremljajo resolucijo, kot tudi tiste, ki opredeljujejo 
pogoje gospodarjenja, sprejeti skupaj z resolucijo, to je pred koncem tega leta. 

3. Resolucija je izvršilni akt uresničevanja srednjeročnega plana v 1980. letu. 
Zato ne bi smela vsebovati vsebinsko neopredeljenega besedila, kot na primer: 
»Ustvarjeni bodo pogoji, da združeno vpliva na oblikovanje cen«, ali pa: »Znova 
bo proučen sistem financiranja skupne in splošne porabe«, ali »Razčlenjen bo 
mehanizem zadolževanja v tujini«, »Razčlenjen bo mehanizem odnosov v razšir- 
jeni reprodukciji«, »Razčlenjen bo mehanizem zagotavljanja, povezovanja in 
kreiranja denarja odvisno od blagovno-denarnih odnosov«, itd., kar vse je 
navedeno v 2. točki. Ali pa v 6. točki: »Zagotovila se bo prioriteta kreditiranja 
investicij ob ugodnejših pogojih za nadomeščanje uporabe nafte.«, itd. Kakšnih 
ugodnejših? Kdo jih bo zagotovil? Ali pa v 8. točki: »Zagotoviti bo treba 
ustrezna sredstva za kreditiranje plasmaja opreme«. Kdo, na kakšen način? 
Skratka, kaže sprejeti sklep, da je treba v vseh točkah in odstavkih resolucije, 
kjer vsebina ni dovolj konkretizirana z navedbo smeri ukrepov, to opredeliti in 
določiti merila. 

4. V osnutku resolucije je pravilno opredeljena naloga, da predstavlja za 
1980. leto izhodišče razvoja usmerjanje pogojev za odločnejše vključevanje go- 
spodarstva v mednarodno menjavo. V sklepih Predsedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije, ki je obravnavalo gospodarski položaj na prehodu 
v novo leto in zadolžilo komuniste za ustrezno obnašanje v boju za stabilizacijo, 
pa je zapisano odločno stališče, da je z ukrepi gospodarske politike treba zago- 
toviti takšne pogoje, ki bodo okrepili ekonomske interese združenega dela za 
izvoz in za dohodkovno povezovanje za nastop na svetovnih trgih, o čemer 
je tudi že govoril tovariš Uršič. Namreč, izvoz, ki ne bi pomenil pridobivanja 
dohodka, ampak pogosto tudi izgubo in bo ostal le kot patriotična dolžnost, Prav 

gotovo ne bo dal pričakovanih rezultatov. V resoluciji in v skupni devizni politiki 
taki ukrepi in merila ukrepanja, kot jih opredeljujejo sklepi Predsedstva Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, niso dovolj opredeljeni. Zato 
menimo, da kaže sprejeti sklep, da je treba opredeliti ukrepe, s katerimi se bo 
zagotovila izvozna usmeritev, vključno z opredelitvijo večjih pravic izvoznikov 
do ustvarjenih deviz, realen tečaj dinarja, povračila, ki naj predvsem piipo- 
morejo k enakopravnemu položaju blaga in storitev in njihovi konkurenčnosti 
na tujih trgih, ne pa tečajno izenačevanje. Gre za druge ukrepe, kot so krediti 
za pripravo izvoza, izvoz in podobno. Končno, naj ukrepanje prek izvozno- 
uvoznega režima zveznih upravnih organov spremlja samoupravne sporazume 
v samoupravnih interesnih skupnostih v republikah in avtonomnima pokraji- 
nama in naj ne deluje mimo njih, še posebno ne med letom, razen seveda 
ob potrebi izrednega ukrepanja. Glede na zadolževanje v tujini in še posebno 
glede na stališča Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugo- 
slavije menim, da je prav, če se sprejme stališče, naj bo zadolževanje v tujini 
v 1980. letu restriktivno, usmerjeno predvsem na likvidnost države oziroma 
eventualno na objekte, ki pomenijo dokončanje del v zvezi s proizvodnjo ener- 
gije, na izvoz in na tisto racionalno nadomestitev, ki bo že v 1980. letu dala 
rezultate. 
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Naj na koncu povem še to, da podpiramo tudi dopolnitve stališč, ki jih je 
poslal Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v zvezi s preoblikovanjem 
točk pod 19. glede cen, s tem, da menim, da je treba doseči dogovor o ukinitvi 
veljavnosti maksimiranih cen tudi na medrepubliški ravni in da na mestu, kjer 
se navaja kvantifikacija rasti cen, kar je povsem ustrezno, moramo bolj opre- 
deliti, da je to lahko le strokovna podlaga oziroma cilj, ne pa opredelitev politike 
v resoluciji. 

Naj navedem še dvoje stališč. V zvezi s predvideno visoko stopnjo rasti 
proračunske porabe, predvideno je celo povečanje republiških kontizacij za prek 
40 %, je treba to porabo, po predlogu delegacije, uskladiti z načeli, ki veljajo 
za porabo sploh, to je, da raste nižje od rasti družbenega proizvoda. Tudi to 
porabo je namreč treba oceniti z vidika nalog glede krepitve akumulativne spo- 
sobnosti gospodarstva in posledic, ki bi jih povzročila s to usmeritvijo neskladna 
poraba. Zato je treba proučiti možnosti, da se nekatere obveznosti zveznega 
proračuna, ki dospevajo v 1980. letu, prenesejo na naslednja leta in da se v letu 
1980 na teh področjih ne sprejema novih obveznosti in ne zagotavlja novih 
pravic. 

In končno. Glede na pričakovane zaostrene pogoje gospodarjenja v prihod- 
njem letu, gre za težko leto, in v naslednjem srednjeročnem obdobju, je treba 
proučiti možnost, ali ne bi mogli sredstva za tisti del sanacije škode, ki je 
nastala kot posledica potresa v SR Crni gori, pa ni v neposredni funkciji pro- 
izvodnje in ni temeljnega pomena za življenjske in delovne pogoje delovnih 
ljudi in občanov, zagotavljati tudi po 1985. letu. 

Menimo, da bi bilo prav, če bi v sklepih tega zbora dali tem stališčem, ki jih 
predlaga delegacija, poseben poudarek. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Bule. Naprej prosim. 
Kdo še želi razpravljati. (Nihče.) 

Trenutno stanje je naslednje. Oba zbora še obravnavata republiško resolu- 
cijo oziroma Zbor občin obravnava hkrati republiško in zvezno resolucijo. 
Potrebno bi bilo, da se glede zvezne resolucije delegati vseh treh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije dogovorijo o vsebini sklepa, s katerim bi dali navodila za delo 
delegatov naše republike v Skupščini SFR Jugoslavije. Zato predlagam pol ure 
odmora. Med tem časom pa bi delovna skupina delala na pripravi stališč k 
republiški resoluciji. Vabim tudi druge delegate, ki so zainteresirani, da sode- 
lujejo pri oblikovanju stališč. 

Nekateri delegati predlagajo, da bi šli na obravnavo delovne zasnove pred- 
loga zakona o sistemu družbenega planiranja. Zdi se mi bolj prav, da se k 
osnutku resolucije pripravijo najprej stališča. Menim, da bo skupina za to delo 
rabila več kot 30 minut, zato odrejam 40-minutni odmor, tako da lahko delegati 
opravijo še določene obveznosti. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 13.15.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši delegati! Ponovno prehajam na 
1. točko dnevnega reda oziroma na sklepanje o stališčih k osnutku 
republiške resolucije. Skupina delegatov je končala s svojim delom in prosim 
vodjo skupine, tovariša Jožeta Globačnika, da zboru poroča. 
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Jože Globačnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Skupina delegatov predlaga, da se glede na razpravo o osnutku resolucije 
v predlogu stališč v 3. točki na 2. strani za prvim odstavkom doda nov odsta- 
vek, ki se glasi: »Glede vzajemnega vpliva znanstveno-raziskovalnega dela na 
nadaljnji družbeni razvoj bo treba v resoluciji opredeliti prioritetne naloge in 
obveznosti na tem področju.« 

Na 3. strani se za drugim odstavkom 5. točke doda besedilo, ki se glasi: 
»in s tem doseči večjo integriranost združenega dela«. 

V 7. točki v predzadnji vrsti se besedilo: »opredeliti dohodkovno povezova- 
nje na tem področju« črta in se namesto tega vstavi besedilo, ki se glasi: »pospe- 
ševati združevanje dela in sredstev zaradi skupnega poslovanja«. 

Na 3. strani se na koncu 8. točke doda besedilo, ki se glasi: »Poleg ustaljenih 
razprav o gospodarskih gibanjih bodo v 1980. letu potrebne tudi ustrezne 
vmesne informacije o nastalih rezultatih in problemih v tekočih družbenoeko- 
nomskih gibanjih ,« 

Glede preostalih predlogov iz razprave pa skupina meni, naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije glede drobnega gospodarstva ponovno preveri uresniče- 
vanje družbenega dogovora o pospeševanju drobnega gospodarstva, katerega 
podpisniki so tudi Gospodarska zbornica Slovenije, banke in občine, kot tudi, 
ali sta v njem ustrezno opredeljena tudi položaj in politika na področju razvoja 
drobnega gospodarstva. 

Menimo, da je v tem smislu že obstoječi družbeni dogovor sestavni del sred- 
njeročnega plana in da, če je že treba v njem kaj spremeniti, zlasti pa glede 
na današnjo razpravo na seji zbora, je treba morda spremeniti navedbo nekaterih 
pogojev, ki se nanašajo na probleme razširitve kapacitet drobne obrti. Kolikor mi 
je znano, gre dejansko za takšne podpisnike tega dogovora, ki lahko s svojimi 
ukrepi vplivajo na izboljšanje sedanjega stanja na področju razvoja drob- 
ne obrti. 

Skupina v celoti soglaša z razpravo o agroživilskem kompleksu in meni, da 
je treba vso to problematiko reševati v pripravah novega srednjeročnega plana, 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov bank, vodnih skupnosti, zadrug 
in z dogovori o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Skupina se je tudi v celoti strinjala z vsebino razprave o selektivnosti 
pri omejevanju vseh oblik porabe, saj je to na določen način vključeno v poro- 
čilu odbora in v predloženem aktu. Vendar pa meni, da bodo bilančne pro- 
jekcije, ki jih bo pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu s 3. točko 
predloga stališč tega zbora ob predlogu resolucije, kar pomeni za zadnjo sejo 
tega zbora v mesecu decembru tega leta, morale odgovoriti tudi na vprašanje 
selektivnega obravnavanja posameznih oblik porabe. 

Iz poročila Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije o poteku regijskih posvetov iz osnutka resolucije izhaja, da so bile 
na teh posvetih podprte temeljne usmeritve in vsebina stališč tako, kot so zapi- 
sana in smo hkrati menili, da jih v tem smislu ni treba posebej dopolnjevati. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa tovariš Globačnik. Slišali ste 
predlog skupine za dopolnitev in spremembo predlaganih stališč in hkrati mnenje 
skupine še o drugih predlogih, ki so bili dani v bogati razpravi na današnji seji 
zbora v zvezi z osnutkom resolucije. Ima kdo od delegatov še kakšno pripombo 
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k predlaganim spremembam in dopolnitvam stališč? (Ne.) Ali soglašate s poro- 
čilom skupine? (Da.) 

Prosim, besedo ima tovarišica Vrbnjakova. 

Angelca Vrbnjak: Omenila bi le nekaj. Glede agrokompleksa pred- 
lagam le to, da bi morda namesto »zadruge«, uporabili besedi: »kmetijske 
organizacije«, ker na tem področju nimamo le zadrug. Gre za širšo formulacijo, 
to je za vse tiste subjekte, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, tako da ne gre le za 
zadruge. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Ima še kdo kakšno pobudo 
ali pripombo? (Ne.) Ker nima nihče, prehajam na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o predlaganih spremembah in dopolnitvah stališč, ki jih je predlagal 
tovariš Jože Globačnik. Kdor je za predlagane spremembe v posameznih točkah 
predloga stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagane spremembe in dopolnitve 
k predlogu stališč. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k osnutku resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980. leta, v 1980. letu, 
skupaj s sprejetimi spremembami in dopolnitvami. Kdor je za ta predlog stališč, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč k osnutku resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1976. do 
1980. leta v 1980. letu, skupaj s spremembami in dopolnitvami. 

Glede na 20. člen poslovnika tega zbora bom sprejeta stališča poslala pri- 
stojnima zboroma Skupščine SR Slovenije in predlagatelju. 

Prehajam na sklepanje o 2. točki dnevnega reda, to je o skupnem 
medzborovskem sklepu k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije v 1980. letu. 

O tej točki dnevnega reda je razpravljal tovariš Marko Bule s skupnim 
namenom, da vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije oblikujejo usklajen sklep, 
za kar smo imenovali skupino v sestavi tovarišev Marka Bulca in Jožeta Ma- 
rolta z nalogo, da s preostalimi delegati v drugih dveh zborih oblikujejo skupen 
sklep, s katerim bodo dana navodila za ravnanje delegatov Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Ker Zbor združenega dela še razpravlja in ima še veliko število razprav- 
ljalcev, predlagam temu zboru naslednje. Prebrala bom sklep, ki je bil v enakem 
besedilu pripravljen v sodelovanju z delegati iz Zbora republik in pokrajin za 
ravnanje pri sprejemanju zvezne resolucije in ker že Zbor občin k takemu 
sklepu ni imel dopolnitev, lahko pa se zgodi, da bodo kakšne dopolnitve v Zboru 
združenega dela, bi naš zbor zadolžil tovariša Bulca in tovariša Marolta, da poro- 
čata zboru na njegovi seji dne 19. decembra tega leta o morebitnih razlikah, ki 
bi nastale med besedilom sklepa tega zbora in besedilom sklepa v Zboru zdru- 
ženega dela. To je potrebno zaradi tega, da delegati v tem zboru ne bi čakali, 
da se končajo razprave tudi v preostalih dveh zborih. 

Predlagam zboru naslednji sklep: 
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Prvič. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije sprejema osnovne 
usmeritve iz osnutka resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od 1976. do 1980. leta v 1980. letu kot osnovo za pripravo pred- 
loga resolucije. 

Drugič. Pri pripravi predloga resolucije naj delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije uveljavlja pri- 
pombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slo- 
venije in zbora, pripombe delegatov v razpravi na seji zbora ter pripombe 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Posebej pa naj delegacija uveljavlja 
naslednja stališča: 

1. alinea. Vse spremljajoče akte, ki so sestavni del resolucije, kot tudi tiste, 
ki opredeljujejo pogoje gospodarjenja v prihodnjem letu, je treba sprejeti 
do konca tega leta. 

2. alinea. V besedilu resolucije je treba v vseh točkah in odstavkih, kjer 
vsebina ni dovolj konkretizirana s smerjo ukrepov, to opredeliti in določiti 
merila. 

3. alinea. Opredeliti je treba ukrepe, s katerimi se bo zagotovila izvozna 
usmeritev gospodarstva, vključno z opredelitvijo večjih pravic izvoznikov z devi- 
zami, z realnim tečajem dinarja, s povračili, ki naj predvsem pripomorejo k 
enakopravnemu položaju našega blaga in storitev na tujih trgih ter z drugimi 
spodbujevalnimi ukrepi, kot so krediti za pripravo izvoza, za izvoz in podobno. 

4. alinea. V zvezi s predvideno visoko stopnjo rasti proračunske porabe je 
treba to porabo uskladiti z načeli, ki veljajo za porabo nasploh. Tudi to porabo 
je potrebno proučiti z vidika nalog pri krepitvi akumulativne sposobnosti gospo- 
darstva in posledic, ki bi jih povzročila s to usmeritvijo neskladna poraba. 

Predvsem je tudi treba proučiti možnost, da se nekatere že dospele obvez- 
nosti zveznega proračuna prenesejo na naslednja leta in da se na teh področjih 
v 1980. letu ne sprejemajo nove obveznosti in ne zagotavljajo nove pravice. 

5. alinea. Glede na pričakovane zaostrene pogoje gospodarjenja v prihod- 
njem letu in v naslednjem srednjeročnem obdobju je treba proučiti možnost, 
ali ne bi mogli sredstva za tisti del sanacije škode, ki je nastala kot posledica 
potresa v SR Črni gori, pa ni v neposredni funkciji proizvodnje in ni temeljnega 
pomena za življenjske in delovne pogoje delovnih ljudi in občanov, zagotavljati 
tudi po 1985. letu. 

Tretjič. Po opravljenem usklajevalnem postopku naj delegacija Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije poroča 
zboru na seji dne 19. decembra tega leta, ko bo zbor odločal o pooblastilu dele- 
gacije k predlogu resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje od 1976. do 1980. leta v 1980. letu in ko bo odločal tudi o predlo- 
gih devizne, plačilne in energetske bilance, o katerih na tej seji ni razpravljal, 
ker niso bili predloženi. 

V zvezi s slednjim besedilom glede bilanc to seveda ni v pristojnosti tega 
zbora, pač pa o tem razpravljata preostala dva zbora. Zato je to tudi navedeno 
v besedilu tega sklepa. 

Upam, da ste mi sledili, ko sem brala predlagani sklep. Tovariš Marko Bule 
je v svoji razpravi omenil ista vprašanja. Ali soglašate s tem, da potrdimo ta 
sklep, ki pomeni navodilo delegatom v Skupščini SFR Jugoslavije? (Da.) Ce 
pa bi prišlo do morebitnih razlik sklepa Zbora združenega dela, bosta delegata 
tega zbora o tem poročala 19. decembra tega leta. 
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Predlaga kdo izmed delegatov kakšno dopolnitev k tako oblikovanemu 
sklepu. (Da.) Besedo ima tovariš Rudi Kropivnik. 

Rudi Kropivnik: Predlagam le, da se letnica, ki se nanaša na obnovo 
SR Crne gore spremeni z 1985. leta na 1986. leto, in sicer zaradi tega, ker zakon 
o oblikovanju sredstev za obnovo SR Crne gore predvideva, da bo obnova zaklju- 
čena 1986. leta, v našem predlogu pa v bistvu predlagamo, da bi nekatere od 
teh ukrepov prenesli na poznejši čas. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Kropivnik. Želi še 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Še sama se vključujem v razpravo. Že meni se je zdela letnica 1985 zaradi 
političnih in mednacionalnih odnosov nekoliko predolga in trdo postavljena. 
V Družbenopolitičnem zboru prevzemamo odgovornost glede take usmeritve tudi 
za našo delegacijo. Ali soglašate, da to podaljšamo še za eno leto glede na 
te tehnične razloge, ki jih je povedal tovariš Kropivnik? Predlagam, da se 
o tem odločimo skupaj! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ali sprejemate pobudo tova- 
riša Kropivnika? (Da.) 

Na predlog tovariša Kropivnika se v zadnji alinei 2. točke sklepa letnica 
1985 nadomesti z letnico 1986. leto. Predlaga še kdo kakšno spremembo ali 
dopolnitev predlaganega sklepa? (Nihče.) 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog tega 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 sklep, po kate- 
rem naj se pri oblikovanju predloga zvezne resolucije ravnajo delegati Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na delovno zasnovo 
predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu So- 
cialistične republike Slovenije. 

Delovno zasnovo predloga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Delovno zasnovo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose, Komi- 
sija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
in Zakonodajno-pravna komisija. Vsa poročila ste prejeli. Danes ste še prejeli 
predlog sklepa, ki naj bi ga sprejeli vsi zbori Skupščine SR Slovenije. 

Uvodno besedo smo slišali na skupnem zasedanju. Poročevalec odbora je 
tovariš Jože Marolt. Želite dopolniti poročilo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Jože Marolt. 

Jože Marolt: Tovarišice in tovariši delegati! 
Deloma bom dopolnil poročilo odbora, predvsem pa želim obrazložiti pred- 

log sklepa, ki ste ga danes prejeli na klopi. 
Delovno zasnovo predloga zakona smo v Odboru za družbenoekonomske 

odnose podprli, saj je predlagatelj upošteval večino stališč in pripomb, obliko- 
vanih v široki obravnavi o osnutku zakona. Ugotovili smo, da je delovna za- 
snova v primerjavi z osnutkom zakona jasnejša, preglednejša in da so odprav- 
ljena nepotrebna ponavljanja. 

Kljub temu pa smo v delovnih telesih opozorili na nekatera še premalo 
razčiščena vprašanja in odprte dileme, kar je razvidno iz poročila tega odbora. 
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Na podlagi obravnave v delovnih telesih je bil pripravljen tudi predlog 
sklepa, ki naj bo temeljna usmeritev za pripravo končnega besedila predloga 
zakona. Predlog tega sklepa iste prejeli danes na klop. Sprejet je bil v medzbo- 
rovski skupim delegatov, hkrati pa je bilo že opravljeno tudi prvo delovno uskla- 
jevanje z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, kar je tudi danes v svoji 
uvodni besedi potrdil tovariš Jože Novinšek. 

Želim posebej poudariti, da smo bili enotni v oceni, da je v zadnji fazi 
dvakratna obravnava predloga tega zakona nujno potrebna, kar med drugim 
potrjujejo tudi številne pripombe in predlogi iz dosedanje razprave. 

V obravnavi delovne zasnove naj bi se zbrala in opredelila čimbolj kon- 
kretna stališča in predlogi in to ne v formalni amandmajski obliki, ampak v 
obliki jasnih opredelitev do posameznih še odprtih vprašanj, ki so bodisi povsem 
strokovne narave in terjajo nadaljnjo proučitev, ali pa so z vidika prihodnjega 
sistema družbenega planiranja tako pomembna, da je nemogoče brez ponovnih 
poglobljenih razprav o njih dokončno odločati že na današnjih sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije. 

Na to opozarjam tudi glede sorazmerno kratkih rokov, saj je bila delovna 
zasnova objavljena šele pred 14 dnevi, kar seveda še ni omogočilo, da bi se 
v obravnavo vključili vsi dejavniki, predvsem pa delavci v združenem delu. To 
narekuje, da se z današnjo razpravo v zborih obravnava delovne zasnove ne 
zaključi in da se je zato treba skupaj s predlagateljem organizirati tako, da bodo 
vprašanja in predlogi k delovni zasnovi razčiščeni do sredine decembra tega 
leta in bi po tej predhodni obravnavi lahko predlagatelj do zadnje seje zborov 
Skupščine SR Slovenije, ki bo konec decembra tega leta, predložil dovolj uskla- 
jene rešitve, ki bi omogočile lažje in uspešnejše delo delegatov pri končnem 
odločanju o predlogu tega zakona. Tudi iz tega vidika je dvakratna obravnava 
povsem utemeljena. 

Dovolite mi, da v zvezi s predlogom sklepa, ki naj bi ga danes po opravljeni 
razpravi sprejeli vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije, opozorim na nekatera 
poglavitna vprašanja, ki so bila v zboru prisotna že ob obravnavi osnutka tega 
zakona. 

Slo je predvsem za zahteve, da se planski akti in postopki v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela jasno opredelijo, predvsem z vidika smernic in ele- 
mentov oziroma temeljev plana. 

Prav tako je bilo posebej poudarjeno, da je treba prostorski vidik planiranja 
obravnavati kot neločljivo sestavino družbenega planiranja na vseh ravneh in 
za vsa obdobja. 

Opozorjeno je bilo tudi na nekatera vprašanja planiranja v delovnih skup- 
nostih in v krajevnih skupnostih ter na poseben pomen strokovnih podlag za 
planiranje in enotne metodologije, vključno z odgovornostjo na tem področju. 

Izrecno pa je bilo opredeljeno stališče v zvezi s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov, ki pomenijo že od določanja elementov za njihovo sklepanje 
pa do vključitve njihovih najpomembnejših oziroma ključnih nalog v dogovore 
o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti tudi sporazumno prevzete dohod- 
kovne obveznosti za uresničitev s plani opredeljenih usmeritev in nalog. 

Na podlagi obravnave v delovnih telesih in na podlagi doslej opravljenih 
razprav v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih 
organizacijah, zlasti pa v sindikatu, je medzborovska skupina pripravila predlog 
sklepa. V tem predlogu gre za naslednje temeljne rešitve. 
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Prvič. V predlogu zakona je treba opredeliti, ali so smernice in elementi 
posebni planski akt, ki se usklajuje pred sprejemanjem temeljev planov temelj- 
nih organizacij združenega dela, ali pa so le del temeljev plana temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Drugič. Dogovori o temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti vsebujejo 
ključne naloge, ki izhajajo iz samoupravnih sporazumov o temeljih plana nosil- 
cev in razvojnih nalog, glede na skupne razvojne usmeritve, opredeljene že 
v smernicah družbenopolitičnih skupnosti. 

Tretjič. Prostorski vidik mora biti sestavni del vseh planskih aktov vseh 
udeležencev planiranja in niso potrebni posebni plani, ampak le programi in 
projekti kot izvedbeni planski akti ali kot strokovne podlage za planiranje. 

Četrtič. Glede planiranja v delovnih skupnostih je treba postopke poenosta- 
viti, predvsem pa ločiti planiranje v delovnih skupnostih, v asociacijah združe- 
nega dela od planiranja v delovnih skupnostih samoupravnih interesnih skup- 
nosti in organov družbenopolitičnih skupnosti, pri katerih gre le za programi- 
ranje. Skupno tem skupnostim pa je dejstvo, da so izvajalci nalog, za katere 
so bile ustanovljene. 

Petič. Planiranje v krajevni skupnosti je treba čimbolj poenostaviti, tako z 
vidika referendumskega odločanja, kot z vidika razvejanih oblik delegatskega 
usklajevanja in odločanja, na primer v skupščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti ali v samoupravnih organih. Posebej je tudi poudarjeno, naj bi ta 
zakon glede na sporazumevanje o temeljih planov vseboval tudi temeljna načela 
za financiranje skupnih potreb v krajevnih skupnostih. 

Financiranje naj bo torej urejeno s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov subjektov planiranja, ki delujejo v krajevni skupnosti in se za njihovo 
dejavnost tudi združujejo sredstva. 

Šestič. Glede obdobij planiranja je treba opredeliti, da se v dejavnostih, 
v katerih so reprodukcijski ciklusi daljši od petih let, sprejemajo vsi planski 
akti tako, kot za srednjeročne plane, vendar za ustrezno daljše obdobje. Dolgo- 
ročni plani pa pomenijo le dolgoročno razvojno usmeritev in torej ni treba skle- 
pati sporazumov in dogovorov o njihovih temeljih. 

Sedmič. Glede planiranja v bankah je treba bolj poudariti vlogo delegatskih 
zborov upravljalcev v bankah v zvezi z usklajevanjem elementov članic banke 
za njene planske akte. 

Posebej je tudi opredeljeno stališče glede odgovornosti za pripravo stro- 
kovnih podlag in upoštevanje enotnih kazalcev gospodarjenja po zakonu o 
združenem delu. 

V zvezi z enotno metodologijo pa se zahteva večja odgovornost Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje, ki mora skrbeti tudi za skladnost tako imeno- 
vane podmetodologije, ki jo lahko določajo drugi subjekti planiranja, kar je že 
urejeno v pred kratkim sprejetih zakonih za nekatera področja družbenih 
dejavnosti. 

Na koncu predloga sklepa so posebej opredeljena tudi stališča do nalog na 
področju kadrovske politike v sistemu družbenega planiranja. 

Poleg teh opredelitev pa so bila v razpravi v odboru prisotna še naslednja 
vprašanja. 

Prvič. Plan republike ni grajen kot samostojni planski akt, ki ne more nala- 
gati obveznosti posameznim nosilcem planskih nalog, če to ni določeno v plan- 
skih aktih, v katerih so opredeljene obveznosti, ki zagotavljajo dohodkovno 
prioriteto. 
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Drugič. V zakonu je treba smotrno opredeliti, da so smernice republike prvi 
planski akt, v katerem je treba opredeliti temeljna vprašanja, ki jih bo treba 
reševati. Prav tako bo treba v zakonu določneje vsebinsko opredeliti načelo 
sočasnosti planiranja. 

Tretjič. V zvezi z ureditvijo planiranja v delovnih skupnostih družbenopo- 
litičnih organizacij bodo morale biti predvidene takšne rešitve, da ne bo treba 
sprejemati vseh aktov za pripravo in sprejemanje planov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Medzborovska skupina predlaga, da sprej- 
mete predlog sklepa v besedilu, kot ga je predložila. Skupina bo tudi spremljala 
razpravo na seji zbora in po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve pred- 
loga sklepa. 

Hkrati predlagam, da izvolimo skupino delegatov, ki bo do sredine decembra 
tega leta spremljala obravnavo delovne zasnove v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter sproti s predlagateljem zakona razčiščevala odprta vprašanja 
v skladu s,sklepom, ki naj bi ga sprejeli na današnji seji. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Predstavnika Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakono- 
dajno-pravne komisije, ali bosta dopolnjevala poročili? (Ne.) 

Predno preidemo na razpravo, predlagam, da bi za oblikovanje predloga 
sklepa v tem zboru ustanovili delovno skupino v sestavi: tovariš Jože Marolt, 
tovariš Jože Globačnik in tovariš Emil Šuštar, ki bi po razpravi predlagali 
morebitne spremembe in dopolnitve predloga sklepa, ki ste ga prejeli na klop. 
Se strinjate s sestavo te delovne skupine? (Da.) Kdo želi razpravljati o delovni 
zasnovi predloga tega zakona? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši! 
V Zvezi sindikatov Slovenije smo na razširjeni seji Sveta za ekonomsko 

politiko in Sveta za razvoj samoupravljanja razpravljali o delovni zasnovi pred- 
loga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije. 

Naša načelna in konkretna stališča ter sugestije bomo posredovali predla- 
gatelju zakona. Čeprav je danes poročevalec odbora uvodoma to že povedal, 
bi vendar ponovil našo temeljno ugotovitev. 

Še prej pa bi se vendar opredelil do stališč Odbora za družbenoekonomske 
odnose in do stališč, ki jih je navedel tovariš Marolt. Menim, da so v celoti 
v skladu z našimi razmišljanji. Zato se bom v tej kratki razpravi omejil na 
tista stališča, ki po naši oceni v obeh poročilih niso dovolj opredeljena ali pa 
v poročilih sploh niso vsebovana. 

Tudi sami smo ugotovili, da so številne naše pobude in pripombe, ki smo 
jih dali k osnutku tega zakona, v precejšnjem obsegu vključene v delovno za- 
snovo. Lahko rečem, da je delovna zasnova predloga tega zakona tipičen primer, 
kako je možno na podlagi širše razprave in določenih skupnih prizadevanj 
vendar iz dokaj zapletenega akta, to je zakona o sistemu družbenega planiranja, 
pripraviti po taki in tako zasnovani razpravi vendar mnogo kvalitetnejšo delov- 
no zasnovo. Besedilo le-te je bolj jasno, prečiščeno, razumljivo, opredelitve 
so bolj sistematično razporejene in preglednejše, odpravljena so ponavljanja, 
hkrati pa so bolj konkretno in dosledno razčlenjene sistemske rešitve. 

Ob tej naši temeljni ugotovitvi, bi se rad omejil le na tista stališča, ki po 
naši oceni niso dovolj ustrezno poudarjena v posameznih poročilih. 
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Prvič. Menimo, da je v delovni zasnovi dohodek kot osnova in vsebina pla- 
niranja bolj jasno in konkretno opredeljen. Po naši oceni pa je še premalo 
upoštevana naša pobuda, naj bi bil dohodek celoviteje planiran tudi v družbeno- 
politični skupnosti, zlasti v družbenem planu republike. Nakazati je treba druž- 
benoekonomske usmeritve oziroma politiko razporejanja dohodka glede na druž- 
beno sprejeti razvojni koncept. 

V teh usmeritvah pa bi morale biti nakazane tudi osnove za ukrepanje 
družbenopolitičnih skupnosti v primerih, ko je bistveno kršena dogovorjena 
politika razporejanja dohodka, kar velja tudi za plane občin. 

Drugič. V delovni zasnovi je pri opredelitvi vseh planskih aktov bolj opre- 
deljeno in razdelano področje razporejanja dohodka, kot pa so opredeljeni in 
razdelani pogoji njegovega ustvarjanja oziroma pridobivanja. Menimo, da je 
treba opredeliti in razdelati pogoje in osnove ustvarjanja oziroma pridobivanja 
dohodka vsaj v določbah, ki opredeljujejo vsebino samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov, na primer v delovni, sestavljeni organizaciji združenega dela, 
samoupravni interesni skupnosti in v temeljih plana temeljne organizacije 
združenega dela. To zlasti velja za 17. člen v 2. točki in za 33. člen v 2. in 
3. točki. 

Menimo, da so v 32. členu smernice za plan temeljne organizacije preširoko 
opredeljene in da ni dovolj razvidna razmejitev med smernicami za plan in 
elementi za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov. 
Delavci v temeljni organizaciji z elementi določajo potrebe, naloge in okvire 
za uresničevanje tistih ciljev in interesov, opredeljenih v smernicah, ki jih 
temeljna organizacija združenega dela uresničuje skupaj z drugimi oziroma prek 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. Zato predlagamo, da se vsaj 
v 1. točki 32. člena za besedilom: »uresničujejo v temeljni organizaciji« ostalo 
besedilo črta. Namen te pobude je predvsem v tem, da bi jasno ločili vsebino 
smernic od vsebine elementov. 

Tretjič. Predlagam naslednjo pobudo, ki naj se prouči. Namreč, v razpravi 
v teh dveh svetih je prišla do izraza misel, da bi vendar tudi za potrebe plani- 
ranja zlasti za delovne organizacije in sestavljene organizacije določili kot obvez- 
nost, da se sprejmejo izhodišča za plan delovne oziroma sestavljene organizacije 
združenega dela, ki naj bi služila kot predlog elementov za samoupravni spo- 
razum o temeljih plana, o katerih razpravljajo in sklepajo delavci temeljnih 
organizacij združenega dela v okviru delovne ali sestavljene organizacije. 

Menimo, da bi takšna opredelitev prispevala k hitrejšemu uveljavljanju 
dohodkovnih odnosov tako v delovni kot v sestavljeni organizaciji združenega 
dela, predvsem v tem smislu, da so s planiranjem v delovni in sestavljeni orga- 
nizaciji združenega dela v bistvu ustvarjene podlage za hitrejše uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov. Menimo, da to ne bi bilo v nasprotju s sistemom druž- 
benega planiranja. 

Četrtič. Menimo, da v delovni zasnovi predloga tega zakona ni dovolj 
natančno opredeljena odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti za celo- 
ten postopek družbenega planiranja pri vseh subjektih planiranja. V tem smislu 
predlagamo, da se dopolni 52. člen in da se v 58. členu, zlasti v 1. točki, razmeji 
odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti oziroma Izvršnega sveta ter 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice Slo- 
venije, kajti ta odgovornost teh subjektov ni enaka, da se v 169. členu razmeji 
odgovornost strokovnih služb za planiranje v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in odgovornost strokovnih služb organov družbenopolitičnih skup- 
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nosti, kajti menimo, da so prvi odgovorni za razvoj metodologije planiranja 
v samoupravni organizaciji in skupnosti, medtem ko so službe družbenopolitične 
skupnosti odgovorne za razvoj metodologije na posameznih področjih družbene 
reprodukcije. Na podoben način je treba razmejiti tudi odgovornost, ki je opre^ 
deljena v 171. členu. V 192. členu se v 1. točki doda alinea, v kateri bi se opre- 
delila obveznost in odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti glede 
zagotovitve pogojev in ukrepov za uresničevanje v planskih aktih dogovorjenih 
ciljev in nalog. 
. Petič. Posredoval bom še eno stališče oziroma pobudo. Menimo, da je treba 
v predlogu zakona opredeliti, da je obvezni enotni minimum kazalcev sestavni 
del enotne metodologije planiranja. Ta naj vsebuje predvsem tiste podatke, ki 
bodo služili za spremljanje uresničevanja srednjeročnega plana vsem nosilcem 
planiranja, prav tako pa tudi vsem tistim strokovnim službam, na primer Zavodu 
za planiranje, statistiki, organom družbenopolitične skupnosti in podobno, ki 
lahko bistveno pripomorejo k pripravi strokovnih podlag za pripravo planov 
in tudi morebitno reprogramiranje. 

Omejil sem se le na nekatera naša razmišljanja o vseh tistih stališčih, ki so 
že vključena v poročilo odbora in ki jih je navedel tudi tovariš Marolt. 

Na koncu bi rad še enkrat ponovil, da smo v teh dneh na osnovi poglobljene 
razprave v teh dveh svetih oblikovali tudi številne konkretne pobude za dopol- 
nitev besedila delovne zasnove in jih bomo še danes posredovali predlagatelju 
tako, da bi se lahko sproti vključevali v oblikovanje besedila predloga tega 
zakona in da bi tako olajšali sprejem zakona ob koncu prihodnjega meseca. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa tovariš Šuštar. Besedo ima 
tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Želel bi, da bi tudi pri predlogu zakona o sistemu 
družbenega planiranja, glede tega kaj naj zakon ureja, spoštovali načela reso- 
lucije o temeljih zakonodajne politike republike. 

Nekoliko premišljujem o tem, na kar je sicer tovariš Šuštar tudi opozoril, 
kdo v sistemu konkretno opredeljuje naloge strokovnih služb upravnih organov. 
Sprejeli smo zakon o sistemu državne uprave in opredelili, katere zadeve se 
urejajo s statutom, katere z zakonom in katere s posebnimi predpisi tako, da bi 
to vsekakor morali upoštevati. Vprašanje pa je, kako daleč lahko z zakonskimi 
normami podrobno normiramo določene obveznosti in odgovornosti, za katere 
se v sistemu ve, kdo je njihov nosilec? Omenil sem to le v toliko, da bi to 
upoštevali. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa tovariš Golob. Besedo ima 
tovariš Jože Globačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da opozorim na 
predlog Odbora za družbenoekonomske odnose in na možne posledice, ki iz 
tega izhajajo. Gre namreč za predlog, ki ga navajamo v poročilu tega odbora, 
da bi pri nadaljnjem delu pri sprejemanju predloga tega zakona kazalo orga- 
nizirati medzborovsko skupino delegatov, ki bi sodelovala z Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije pri pripravi končnega besedila predloga tega zakona. 
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Kolikor vem, so tudi vsi ostali odbori zborov tak predlog posredovali svojim 
zborom. Razlog za to pa je v tem, da smo se v odborih, po domače povedano, 
»vsi krepko izkašljali« in povedali vsa bistvena razmišljanja k predlogu tega 
zakona. Seveda, pa še ne moremo govoriti o tem, da so to tudi že predlogi in 
razmišljanja, ki bi jih bilo mogoče enostavno in na hitro preoblikovati v jezik 
norm in vnesti v posamezne člene predloga tega zakona. 

Vendar je oblikovano temeljno gradivo za to, da se to delo opravi, in sicer 
na podlagi razprav v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije v vseh treh zborih. 
Menili smo, da sedaj nastopa faza, ko je treba vse to bogastvo razmišljanj in 
idej oblikovati kot vsebino prihodnjega predloga tega zakona. Prav zaradi tega 
smo menili, da bomo lahko to delo uspešneje opravili v medzborovski skupini, 
kot pa če bi ponovili postopek razprav v vseh, ne samo »matičnih delovnih 
telesih«, ampak tudi v zainteresiranih delovnih telesih Skupščine SR Slovenije. 
Glede na dejstvo, da smo o tem zakonu razpravljali dovolj dolgo in da so bili 
že doslej dani številni predlogi družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih 
subjektov, je dejansko nujno, da se zaključna faza obravnave tega zakona opravi 
v medzborovski skupini, o čemer bi se seveda moral izreči še Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, ki bi po tem na podlagi usklajenih mnenj predložil zborom 
Skupščine SR Slovenije predlog zakona. 

Menim, da bi morali delegati predlog tega zakona prejeti dober teden pred 
glasovanjem o tem predlogu, to je pred 26. decembrom, neodvisno od tega, kako 
bi se pozneje dogovorili za operativni plan posameznih obveznosti pri pripravi 
tega zakona. 

V vseh odborih smo menili, da je to edini način, da se sestavi predlog tega 
zakona, h kateremu bo mogoče do 12. decembra tega leta predlagati tudi 
posamezne amandmaje. Po 12. decembru pa bi kazalo predlaganje amandmajev 
zaključevati, kar pa ne bi veljalo za delegate, ki bodo imeli možnost, tako kot 
vedno, v zboru predlagati svoje amandmaje. V nasprotnem primeru obstaja 
nevarnost, da ta zakon, ki ga potrebujemo, prav zaradi priprav na novi srednje- 
ročni plan in zaradi uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
pri planiranju, ne bo sprejet. Pogostokrat smo kritizirali, ker ta zakon še nismo 
sprejeli. Bojim pa se, da bomo sprejem tega zakona pri kakšnem drugem po- 
stopku le uspeli preložiti. 

O tem predlogu delovnih teles govorim zaradi tega, ker hočem opozoriti, da 
na ta način, ki je predložen, dajemo medzborovski skupini dokaj velika poobla- 
stila. Menim, da je edini argument, da bomo to res naredili v tem, da smo vse 
resne vsebinske razprave že opravili v delovnih telesih in da v tem smislu med- 
zborovski skupini ne nalagamo, da določa ali pa opredeljuje kakšne nove rešitve 
v predlogu zakona, ampak jo v bistvu zavezujemo le z nalogo, da te rešitve 
oblikuje kot norme v predlogu zakona. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati o 
delovni zasnovi predloga tega zakona? (Nihče.) 

Ce sem dobro sledila razpravi, se mi zdi, da nihče od razpravljalcev pravza- 
prav ni predlagal spremembe predloga sklepa, ki so ga predlagali delegati vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije k delovni zasnovi predloga tega zakona. Prosim, 
besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Ne predlagam, da bi zaradi moje razprave in zaradi 
nekaterih dodatnih predlogov, spreminjali predlog tega sklepa. Namreč, sindikat 
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bo po redni poti posredoval predlagatelju zakona svoja stališča in pripombe, 
poleg tega pa bomo imeli tudi v okviru te medzborovske skupine, ki bo danes 
imenovana, možnost temeljito se pogovoriti o naših pobudah in predlogih. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa. Potem lahko ugotovim, da 
s tem soglašamo. Hotela sem povedati, naj se upoštevajo pripombe Sindikata. 
Tovariš Šuštar ti boš tudi sicer sodeloval v tej medzborovski skupini. Izreči 
pa se morate o tem, da predlaganega sklepa Družbenopolitičnega zbora k delovni 
zasnovi predloga tega zakona v skupini ni treba korigirati. 

Prehajam na glasovanje o predlogu tega sklepa, ki so ga predlagali delegati 
v skupini vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlagani sklep k 
delovni zasnovi predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa k delovni zasnovi 
predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 

Hkrati pa predlagam, da imenujemo tri delegate v skupno delovno telo 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki bo na podlagi sprejetega sklepa, raz- 
prave na sejah v delovnih telesih in v zborih Skupščine SR Slovenije, na podlagi 
razprav v družbenopolitičnih organizacijah in v drugih družbenih subjektih 
pripravilo predloge za spremembe in dopolnitve delovne zasnove ter sodelovalo 
z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije pri pripravi končnega besedila pred- 
loga zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 

V to skupino predlagam tovariša Mirana Potrča, kot vodjo delovne skupine 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, tovariša Jožeta Globačnika in tovariša 
Emila Šuštarja. Ali je potrebno, da dam na glasovanje predlog sestave te sku- 
pine? (Ni.) Ima kdo kakšno pripombo? (Ne.) Se strinjate s tem predlo- 
gom? (Da.) 

S tem je zbor soglasno imenoval te tri delegate za skupno delovno telo, 
ki naj v sodelovanju s predlagateljem zakona oblikuje predlog zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek delovnega 
programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SER Jugoslavije za 1980. leto. 

Osnutek delovnega programa je predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični sistem 
in Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poro- 
čilo Zakonodajno-pravne komisije in pripombe Izvršnega sveta Skupščine SR. 
Slovenije ste prejeli. Poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose pa ste pre- 
jeli danes. Poročilo Odbora za družbenopolitični sistem bo dal tovariš Vlado 
Reznik. 

Vlado Beznik: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na to, da se je 
ta odbor sestal včeraj in razpravljal o osnutku tega programa, vam nismo uspeli 
posredovati pismenega poročila. Zato sem kot poročevalec odbora zadolžen, da 
vam preberem to poročilo na seji zbora. 

Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem je na svoji seji 
26. novembra 1979. leta obravnaval osnutek delovnega programa Zbora republik 
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in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za 1980. leto, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije. 

Odbor je menil, da je opredelitev nalog v osnutku tega programa ustrezna 
in je soglašal z mnenjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k temu pro- 
gramu in ga tudi podprl s tem, da bi v delovnem programu bila dana prioriteta 
tistim aktom in politiki Skupščine, ki pomenijo uresničevanje srednjeročnega 
plana razvoja in ekonomske politike ter ukrepov za izvajanje resolucije za 
prihodnje leto. 

Zato bi po mnenju odbora bilo treba v tem smislu ustrezno časovno pre- 
razporediti obravnavo posameznih tem oziroma aktov s teh področij, obravnavo 
tistih tem in aktov, glede katerih obravnava ni nujna, pa določiti za drugo pol- 
letje 1980. leta. 

Odbor je med prioritetnimi vprašanji navedel le nekatera med njimi. Gre 
za teme in akte s področja denarnega, kreditnega in bančnega sistema, tržišča 
in cen, ekonomskih in drugih razmerij s tujino oziroma prometa blaga in stori- 
tev s tujino, energetike in druge. 

V skladu s tem je bilo izraženo tudi mnenje, da bo treba vključiti v program 
dela Zbora republik in pokrajin tudi tista vprašanja, glede katerih bo potrebna 
obravnava za dosego opredeljenih ciljev. 

Odbor je v obravnavi delovnega programa Zbora republik in pokrajin tudi 
sklenil, da bo v skladu s svojo funkcijo vključil v svoj delovni program in tudi 
obravnaval poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta in poročilo o delu Skupnosti 
industrije sredstev oborožitve in vojaške opreme Jugoslavije, če bosta delegacija 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin oziroma Odbor za ljudsko 
obrambo Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije menila, da je potrebno, da 
te teme obravnava tudi ta odbor. 

Odbor predlaga zboru, da da soglasje k osnutku tega delovnega programa 
in hkrati posreduje mnenja in predloge odbora ter da pooblasti delegacijo Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin, da da soglasje k predlogu tega 
programa. 

To je poročilo tega odbora. V tem poročilu se sklicujemo na mnenje Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ste ga delegati prejeli. Zato, tovarišica 
predsednica vprašujem, če je potrebno, da to mnenje preberem? 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Menim, da bi to bilo dobro. 

Vlado Beznik: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je glede pred- 
videnih rokov obravnave posameznih nalog mnenja, da so le-ti pri nekaterih 
nalogah, na primer pri sprejemanju novega srednjeročnega plana razvoja od 
1981. do 1985. leta na 3. strani predloženega osnutka, kratki, nekje pa bi kazalo 
rok skrajšati, na primer pri poročilu o izvajanju novega sistema samoupravnega 
družbenega načrtovanja, in sicer iz junija 1980. leta na marec 1980. leta. 

V primeru, da v tem letu ne bosta sprejeta sistemska zakona o cenah in 
kompenzacijah, je treba ta dva zakona vključiti v program dela Zbora republik 
in pokrajin za prihodnje leto. 

Vprašanje preskrbe tržišča naj se obravnava v prvem četrtletju prihod- 
njega leta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s predloženim osnutkom delovnega 
programa Zbora republik in pokrajin za 1980. leto strinja in predlaga, da Skup- 
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ščina SR Slovenije na podlagi 316. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
pooblasti delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije, da v usklajevalnem postopku uveljavlja navedene pri- 
pombe ter da da soglasje k predlogu delovnega programa Zbora republik in 
pokrajin za 1980. leto. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Beznik. 
Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Mislim, da je ob tem, ko razpravljamo o 

programu Zbora republik m pokrajin morda prav, da opozorimo na bolj pazljivo 
razmejevanje pristojnosti med Zveznim zborom in Zborom republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Nekajkrat so nas že delegati Zveznega zbora opozorili, da se je začela usta- 
ljevati praksa, da se določeni ekonomski ukrepi urejajo v sistemskih zakonih, ki 
so v pristojnosti Zveznega zbora. Tak primer je zakon o obveznih pologih pri 
investicijah. Z njim se spreminja kreditni sistem, namesto da bi to obravnavali 
v okviru Zbora republik in pokrajin, ker gre v bistvu za gospodarski ukrep. 
Tako menim, da je prav, da opozorimo tudi na skrbnejše razmejevanje pristoj- 
nosti med obema zboroma v Skupščini SFR Jugoslavije. 

Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru 

naslednji sklep: 
1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k tistemu 

delu osnutka delovnega programa Zbora republik in pokrajin za 1980. leto, ki 
se nanaša na akte, ki se sprejemajo na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. Pri pripravi predloga delovnega programa naj predlagatelj upošteva pri- 
pombe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in obeh odborov tega zbora ter 
mnenja, ki so bila izražena na seji zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da po opravljenem usklajevalnem po- 
stopku v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu delovnega pro- 
grama Zbora republik in pokrajin za 1980. leto. 

Ima kdo kakšno pripombo k tako predlaganemu sklepu? (Nihče.) Ker nima 
nihče pripomb, dajem predlog tega sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog tega 
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 predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Predlog odloka o izvolitvi dveh sodnikov za prekrške Republiškega senata 
za prekrške v Ljubljani, je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja 
z vsebino odloka. Prehajam na razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, dajem na glasovanje predlog odloka o izvo- 
litvi dveh sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani. 
Kdor je za predlog tega odloka, 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 ^sprejel predlagani odlok. 
S tem sta bila v Družbenopolitičnem zboru izvoljena za sodnika za prekrške 
Republiškega senata za prekrške v Ljubljani Ana Koman in Miloš Ogrin. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Želi kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Ne želi.) 
Ker je s tem tudi ta točka dnevnega reda izčrpana, mi tovarišice in tovariši 

delegati dovolite, da predlagam, da se na današnji seji zbora dogovorimo še 
o datumu in dnevnem redu seje zbora v decembru tega leta. 

Predlagam, da bi bila seja zbora 26. decembra 1979. leta z naslednjim 
dnevnim redom: 

1. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od 1976. do 1980. leta v 1980. letu; 

2. predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije. 

Glede predložitve predloga te resolucije seveda ne bo mogoče upoštevati 
30-dnevnega roka za pošiljanje gradiva, glede predloga zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja pa menim, da je ta rok vendar zagotovljen s tem, da smo 
delovno zasnovo predloga tega zakona sprejeli na današnji seji. 

Kolikor soglašate s tem predlogom, bom pismeni sklic za sejo zbora poslala 
po praznikih, predlagam pa, da kot datum pošiljanja sklica štejemo današnji dan. 

Glede na poslovnik, na razpoložljiva gradiva in glede na roke, ki so pri 
obeh aktih medsebojno povezani, nimamo nobene druge izbire kot da na tak 
način predlagamo zadnjo sejo zbora v tem letu. 

Se strinjate s takim načinom sklica? (Da.) 
Slednjič še tole sporočilo. Bližamo se koncu leta. Lahko ugotovimo, da 

nekatere naloge iz programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za to leto 
ne bodo opravljene. V najkrajšem času vam bomo posredovali informacijo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o tem, zakaj nekatere teme niso bile pred- 
ložene v obravnavo zborom Skupščine SR Slovenije in v kakšni fazi priprav se 
nahajamo. Takšna obvestila naj bi po dogovoru med Predsedstvom Skupščine 
SR Slovenije in Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije postala stalna praksa, 
ker ugotavljamo, da se načrtovane naloge ne izpolnjujejo v določenih rokih. 

S tem je dnevni red današnje seje zbora izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 14.10.) 
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kupno zasedanje 

bora združenega dela, 

zbc 

in družbenopolitičnega zbora 

10. oktobra 1979 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoča Silva Jereb: Pričenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora na katerem bomo poslu- 
šali uvodno besedo o nekaterih aktualnih vprašanjih uresničevanja in nadalj- 
njega razvoja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, ki jo bo podal predsednik Skupščine SR Slovenije tovariš Milan 
Kučan, in uvodno besedo k poročilu o uresničevanju resolucije o temeljih zako- 
nodajne politike republike, ki jo bo podal predsednik Zakonodajno-pravne komi- 
sije dr. Lojze Ude. 

Ker sta poročili vsebinsko med seboj povezani in ker drugo v pomembnem 
aspektu dopolnjuje prvo, predlagam, da bi na skupnem zasedanju poslušali 
tudi uvodno razpravo k obema poročiloma, ki jo bo imel podpredsednik Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije tovariš Vlado 
Klemenčič. 

Zdaj pa prosim predsednika Skupščine tovariša Milana Kučana, da po- 
vzame besedo. 

Milan Kučan: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Naša naloga danes je, da razpravljamo o poročilu o uresničevanju delegat- 

skega sistema in delegatskih odnosov v naši republiki. Na podlagi ugotovitev, ki 
so strnjene v poročilu, ter na podlagi naših izkušenj, smo dolžni oblikovati sta- 
lišča, ki naj nam služijo kot usmeritev pri utrjevanju in razvijanju delegatskih 
razmerij in sistema. Vse to z namenom, da bi delegatski sistem tudi v praksi 
postal bistveno obeležje in značilnost ter nosilec in orodje celotnega sistema 
socialistične samoupravne demokracije, te posebne oblike diktature proletariata 
zasnovane na demokratičnem samoupravnem pluralizmu interesov. Današnje 
zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije predstavlja tako prispevek k 
uresničitvi ene najpomembnejših dolgoročnih nalog našega delovnega programa. 
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Sprejeli smo obveznost, da bomo sproti preverjali, kako s svojim delegatskim 
delom v skupščinah prispevamo k ustvarjanju pogojev, ki omogočajo delavcem, 
delovnim ljudem in občanom neposredno sodelovanje in vpliv pri sprejemanju in 
uresničevanju družbenih odločitev. S takim pristopom omogočamo tudi prever- 
janje uresničevanja sklepov in stališč, ki so jih o razvoju delegatskega sistema 
sprejele Skupščina SR Slovenije ob koncu prejšnjega sklica in družbenopolitične 
organizacije, zlasti Zveza komunistov na svojih kongresih. Današnja razprava 
je zato le ena od etap pri ocenjevanju doseženega in pri opredeljevanju nalog, 
s katerimi najhitreje presegamo razkorak med tem kar želimo in tem kar7 je. 

Ni potrebe, da bi ob tej priložnosti znova ponovili teoretične temelje, na 
katerih je zgrajen naš delegatski sistem in politični sistem socialistične samo- 
upravne demokracije v celoti. Toda pri ocenjevanju njegovega praktičnega uve- 
ljavljanja je potrebno v prvi vrsti voditi raču o tem, koliko so te teoretične 
postavke v življenju tudi že uresničene in potrjene. Brez tega bi lahko hitro 
zapadli tako pogostemu pragmatičnemu in voluntarističnemu ocenjevanju, ki 
zastira vizijo družbenega razvoja v smeri preseganja zgodovinske ločenosti poli- 
tičnih funkcij od človeka, oziroma v smeri podružbljanja politike. Morali bi 
težiti predvsem k temu, da si kolikor je mogoče realno odgovorimo na vprašanje, 
koliko z zraščanjem dela in politike na podlagi samoupravljanja na vseh pod- 
ročjih dela in življenja človeka, v delegatskem sistemu uresničenem že v komuni 
kot osnovni in temeljni celici našega političnega sistema z njenim razvitim celo- 
vitim sistemom samoupravnih in demokratičnih odnosov in sodelovanjem 
temeljnih in drugih organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, njihovih 
delegacij, družbenopolitičnih organizacij in drugih dejavnikov družbenega 
ustvarjanja, v posebnostih socialistične samoupravne demokracije uresničujemo 
Marksovo misel o »tisti končno odkriti politični obliki, v kateri je mogoča osvo- 
boditev dela«. Delegatski sistem ni le pozitivna teoretična kritika parlamentar- 
nega in drugih sistemov političnega predstavništva, ki odtujujejo oblast delav- 
skemu razredu in ljudstvu na podlagi monopola zasebne, skupinske ali državne 
lastnine. Ves delegatski sistem skupščinskega odločanja izhaja iz zraščanja dela 
in politike, torej iz realnih potreb človeka kot vsestranskega družbenega bitja 
ter iz vodilne vloge delavskega razreda kot nosilca zgodovinskega interesa osvo- 
bajanja človeka in njegovega dela. S tem pa je delegatski sistem tudi praktični 
poskus in napor za preseganje političnega predstavništva. Ko ta sistem daje 
poglavitni poudarek človekovi dejavnosti, njegovi vlogi, ki jo ima v družbi na 
podlagi dela, presega politiko kot posebno — od človeka odtujeno dejavnost — 
in postavlja perspektivo nove skupnosti, v kateri politične funkcije, še posebej 
funkcije oblasti, ne bi bile več ločene od človekovega družbenega življenja in 
delovanja, ampak bi kot njegovo zavestno ravnanje za spreminjanje družbenih 
razmer neposredno izhajale prav iz te njegove družbeno potrebne dejavnosti. 
Pri tem bo del teh funkcij potrebno opravljati profesionalno še naprej, čeprav 
je in mora biti deprofesionalizacija političnega dela naša družbena usmeritev. 
Toda pri tem je treba upoštevati, da je to usmeritev mogoče uresničevati le 
postopoma, odvisno od stopnje družbenih zaostritev in razmerja političnih sil 
v družbi. Možno pa je že danes storiti več, da bi zlasti čimveč družbenopolitičnih 
odločitev izvrševali na neprofesionalni način. Podružbljanje politike je torej 
bistvena značilnost delegatske demokracije socialističnega samoupravljanja. S 
tem ta sistem hkrati nakazuje poti in sredstva, ki omogočajo enakopravno vklju- 
čevanje ljudi v opravljanje družbenih zadev ter demokratično izražanje in 
uveljavljanje njihovih pravic, svoboščin, interesov, potreb in odgovornosti. 
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Prav zaradi takšnih teoretičnih podmen, ki v praksi vodijo k večji socialni 
in politični stabilnosti socialistične samoupravne družbe, k njeni večji enotnosti 
ter strnjenosti, bi morali z veliko večjo pozornostjo spremljati doseženo v uresni- 
čevanju delegatskega sistema in odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti. Tudi 
zato, da ne bi spregledali in podcenjevali napredka in možnosti, ki se s tem 
odpirajo za hitrejše uresničevanje progresivnih dolgoročnih smotrov razvoja 
socialistične družbe in ki konkretizirajo perspektive našega razvoja kot realno 
možnost delovnih ljudi, da izvršujejo oblast in upravljajo družbene zadeve na 
temeljih samoupravljanja! Delegatski sistem z zajemanjem vsem subjektov 
samoupravne družbe omogoča, da se izražajo vsi njihovi interesi, s tem pa tudi 
posameznik in njegov interes, njegova samoupravna skupnost interesov, pa tudi 
družba in njeni interesi v celoti. 

Prav zaradi takšnega pomena, ki ga ima delegatski sistem za demokratično 
integracijo družbe, so vprašanja njegovega delovanja tako bistveno povezana 
z vprašanji delovanja političnega sistema v celoti in še posebej z vprašanji samo- 
upravne demokracije oziroma razvitosti samoupravnih odnosov v temeljnih celi- 
cah družbe. Vprašanja o uresničenosti samoupravljanja namreč vodijo do odgo- 
vora, ki je zapisan tudi v poročilu, da v delegatskem sistem in prek njega v 
širši družbeni skupnosti ne more biti več samoupravljanja, kot je samouprav- 
ljanje v TOZD in krajevnih skupnostih. Drugače rečeno, v delovanju delegat- 
skega sistema se razkriva tudi resničnost našega samoupravljanja, njegovi do- 
sežki in njegove pomanjkljivosti. 

Ob tem kaže posebej' opozoriti na dve negativni smeri razmišljanja, ki sta 
aktualni v naših družbenih razpravljanjih in zadevata razvoj političnega sistema 
v celoti. 

Ena smer razmišljanja zožuje samoupravljanje le na neke vrste delavsko 
participacijo v TOZD. Želi dokazati, da je družbeno samoupravljanje, na ravni 
celotne družbe nemogoče. Takšna razmišljanja največkrat razkriva praksa reše- 
vanja družbenih vprašanj z neuporabljanjem ali napačnim uporabljanjem sred- 
stev, poti in institucij našega političnega sistema. To je praksa delovanja posa- 
meznih družbenih dejavnikov mimo že zgrajenih demokratičnih poti samouprav- 
nega odločanja po tako imenovanih »krajših poteh«, na katere opozarjajo tudi 
ugotovitve v našem poročilu. Tako prakso lahko naj konkretneje presojamo z 
zornega kota naših ekonomskih razmer, s katerimi smo aktualno soočeni že ves 
čas od spomladi naprej, torej z zornega kota materialnih in gospodarskih nalog, 
neskladij, odstopanj, razlik in nasprotij ter posebej še sredstev in poti, ki so nam 
na razpolago, da bi jih obvladovali in presegli. Znova se je pokazalo, da nepravo- 
časno in neodločno ukrepanje samoupravnih in drugih družbenih dejavnikov ter 
sklicevanje na to, da ni uporabnih sistemskih rešitev, njuno krepi pritiske vseh 
vrst in stihijo, skratka ustvarja prostor za pragmatično administrativno ukrepa- 
nje in druge oblike upravljanja, ki so izraz ostankov družbeno osamosvojenega 
upravljanja. Te so v naši praksi in miselnosti očitno zelo trdoživo zakoreninjene. 
Nevarne pa so predvsem zaradi tega, ker sejejo kali nezaupanja v ustvarjalno 
moč samoupravno organiziranih delovnih ljudi in dvom v njihovo sposobnost, da 
po samoupravnih poteh, metodah in načinih, ki vključujejo tudi družbenopoli- 
tično akcijo, uspešno, učinkovito in disciplinirano rešujejo tudi najzahtevnejša, 
oziroma splošna družbena vprašanja in nasprotja. Z metodami etatistično odtu- 
jene oblasti, s katerimi se ohranja upravljanje v imenu delavcev, pa se zožuje 
prostor za pobudo, akcijo in odgovornost dejavnikov združenega dela in organi- 
ziranih sil napredne družbene zavesti, da demokratično in samoupravno, na 
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dohodkovnih osnovah in skladno z že oblikovanimi pravno sistemskimi rešitvami 
urejajo medsebojne odnose v ožjih in širših samoupravnih asociacijah in druž- 
benopolitičnih skupnostih ter tako rešujejo tudi najzahtevnejša družbena vpra- 
šanja in obvladujejo pritiske stihije. Prav zaradi teh nevarnosti bi naša in 
podobne razprave morale opozoriti, da »intervencijsko« ukrepanje mimo sistem- 
skih rešitev, izzvano z zaostrenimi razmerami, ki so nastale prav zaradi nepra- 
vočasnega ukrepanja in uveljavljanja instrumentov sprejetega sistema, vodi 
nujno ne samo do tega, da postane ta sistem neučinkovit, ampak sčasoma tudi 
neuporabljiv, ker je praktično razveljavljen z ukrepi, ki ga dejansko nadome- 
stijo z novim sistemom, a ne več na samoupravnih, ampak na etatistično inter- 
vencijskih osnovah. S takim početjem smo soočeni na več področjih, npr. na 
področju zunanjetrgovinskega sistema, kjer instrumentarij v podzakonskih aktih, 
ki naj bi ga uresničeval, ni usklajen z naprednimi načeli zakonov s področja 
zunanjetrgovinske menjave. 

Naša razprava bi morala izzveneti v pobudo, da združeni delavci z odločno 
akcijo, zasnovano na stališčih Zveze komunistov, v dejanskem življenju obra- 
čunajo s tezo, da je samoupravljanje uresničljivo le v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Ta teza zožuje samoupravljanje le na oblike soodločanja delav- 
cev o njihovih življenjskih in delovnih pogojih in otežuje, da bi se delavsko 
samoupravljanje uveljavilo kot materialna podlaga za samoupravljanje v družbi, 
delavski razred pa kot vodilna družbena sila. Ta akcija mora pospešiti uveljav- 
ljanje vseh tistih demokratičnih organov, metod in sredstev, ki jim omogočajo 
vpliv in odločanje tako v okviru in na ravni asociacij združenega dela kot tudi 
na ravni družbenopolitičnih skupnosti. 

Tako kot so delavci danes že uspeli ustvariti nesporno avtoriteto vlogi in 
odločitvam delavskega Sveta, vsebolj pa tudi že oblikam neposrednega odločanja, 
je njihova dolžnost, pa tudi razredna odgovornost družbenopolitičnih organiza- 
cij, v prvi vrsti Zveze komunistov in Zveze sindikatov, da branijo in 
ustvarijo avtoriteto tudi drugim, od njih izvoljenim organom samoupravljanja. 
Preko teh samoupravnih teles rešujejo oziroma odločajo delavci, delovni ljudje 
in občani, v skladu s sistemskimi normativnimi rešitvami, o vseh tistih številnih 
vprašanjih, ki nastajajo v družbenem življenju in posebej v samem združenem 
delu, pa o njh ni mogoče odločiti znotraj temeljne organizacije združenega 
dela ali krajevne skupnosti, saj njihova narava in družbeni pomen zahtevata, 
da se posamični interesi delavcev oziroma občanov uskladijo v skupne in ti 
v splošne družbene interese na širših ravneh družbene organiziranosti in orga- 
niziranosti združenega dela. Najpomembnejše sredstvo takšnega odločanja, 
uresničevanja družbenega samoupravljanja ter izvrševanja oblasti in urejanja 
drugih splošnih družbenih vprašanj so prav delegacije in na njih zgrajen dele- 
gatski sistem. To je sistem neposrednega odločanja delavcev, delovnih ljudi in 
občanov, vendar v takih organizacijskih povezavah in z načini, ki omogočajo 
stalno izražanje in demokratično medsebojno usklajevanje interesov z drugimi 
delavci v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter demokratično 
sprejemanje odločitev v delegatsko sestavljenih družbenih organih vse do skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Prav uporabljanje delegacij in delegatskega sistema ter poti za zadovolje- 
vanje potreb in za uveljavljanje interesov ter odgovornosti samoupravno orga- 
niziranih delovnih ljudi je — v nasprotju s prakso, kakršno ugotavlja poročilo 
— ta čas gotovo eden temeljnih pogojev, da bi delavci v združenem delu ter vsi 
delovni ljudje in občani mogli zavarovati neodtujljivost svojih samoupravnih 
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pravic in dohodka. To je sredstvo in pot, da bi lahko uspešno delovali kot nosilci 
upravljanja v družbi in na tej podlagi uresničevali svoje interese, potrebe in 
odgovornosti ter uspešno urejali odnose v združenem delu, v družbeni reproduk- 
ciji in v družbi nasploh, da bi se mogli uspešno sporazumevati in dogovarjati, 
torej delovati kot samoupravi j alci, kot organizirana družbena zavest in kot 
država. 

Druga smer razmišljanja pa spregleduje, da ima pri določanju vsebine in 
institucionalno-pravne zgradbe političnega sistema kljub njeni relativni samo- 
stojnosti odločno vlogo družbenoekonomska vsebina proizvodnih odnosov. Zato 
politični sistem ni umetna konstrukcija, ki bi jo lahko poljubno spreminjali 
kadarkoli in kakorkoli bi želeli. Politični sistem predstavlja vselej le tisto obliko, 
v kateri skladno s spoznanji najnaprednejših družbenih sil najučinkoviteje 
utiramo pota demokraciji, ki ustreza danim proizvodnim, oziroma družbeno- 
ekonomskim odnosom in ki hkrati omogoča in vzpodbuja tudi njihov razvoj in 
revolucioniranje. To je tudi družbena funkcija našega političnega sistema, kate- 
rega temelji so bili postavljeni z ustavo in pozneje dograjeni s številnimi druž- 
benimi in političnimi ukrepi ter akcijami, vse do ustanavljanja družbenih svetov 
in do doslednejšega uveljavljanja kolektivne odgovornosti in kolektivnega dela. 
Te spremembe so sledile daljnosežnim spremembam v družbenoekonomskih in 
zlasti v temeljnih proizvodnih odnosih, ki so že z ustavnimi amandmaji in kas- 
neje še posebej z zakonom o združenem delu na družbenolastninskih podlagah 
tudi pravno sankcionirale in zaokrožile celovit sistem samoupravljanja v družbi. 
Naša družba je z uveljavljanjem tega sistema, z njegovo afirmacijo o zavesti 
in praktičnem ravnanju dobila trdnejše družbenoekonomske temelje ter celovi- 
tejšo samoupravno vsebino in odnose, ki omogočajo, da njena temeljna razvojna 
in druga protislovja vse bolj rešujemo z iniciativo in odgovornostjo samo- 
upravno združenih in organiziranih delavcev in delovnih ljudi, ki jih, kot pravi 
tovariš Kardelj »njihovo samoupravno združeno delo s sredstvi v družbeni last- 
nini vse bolj združuje v skupnost svobodnih proizvajalcev«. Vendar se druž- 
benoekonomski odnosi, ki so materialna podlaga socialističnega samoupravljanja 
in s tem svobodnega samoupravnega položaja človeka, ne bodo mogli uspešno 
razvijati, če ne bomo uveljavljali in pravočasno prilagajali tudi političnega 
sistema zato, da bi bil sposoben utrjevati, omogočati in spodbujati njihov razvoj. 
Politični sistem mora omogočati družbenopolitičnim dejavnikom, da z delova- 
njem znotraj tega sistema, torej s svojim delovanjem in vplivanjem na rešitve, 
ki jih sprejemajo v njihovih institucijah, utrjujejo samoupravni družbenoeko- 
nomski položaj človeka ter krepijo družbeno učinkovitost. 

Ko se torej opredeljujemo zoper voluntaristične in pragmatične posege v 
naš politični sistem in njegove institucije, nikakor ne branimo tudi tistega, kar 
— merjeno s temi merili — ne daje rezultatov in ne prenese preizkusa družbene 
prakse. Prav tako ne spregledujemo dejstva, da smo še vedno sredi ustvarjalnega 
napora za celovito oblikovanje in usposobitev političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja. Vendar je ta čas najpomembnejše, da smeleje in bolj dosledno 
razčiščujemo ostanke starih, z razvojem že preseženih lastninskih in drugih 
odnosov ter odpravljamo družbenoekonomske kategorije in institute, ki so se 
razvijali kot izraz odnosov, v katerih so bila delavcem odtujena sredstva za delo 
in rezultati dela. To bi nam omogočalo, da bi v predlogih za institucionalno-prav- 
no dograjevanje političnega sistema znali razbrati in podpreti tisto, kar utrjuje 
samoupravno družbenoekonomsko podlago družbenih odnosov, ki se v njem 
uveljavljajo in kar razširja ter utrjuje socialistično samoupravljanje in krepi 
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njegovo družbenopolitično ter ekonomsko učinkovitost! Toda takšen pristop terja, 
da političnega sistema — in v njegovem okviru tudi delegatskega sistema — ne 
vrednotimo v prvi vrsti po njegovih pomanjkljivostih in po tem, česa še ni 
sposoben razrešiti. Ocenjevati ga moramo tudi po tem, kakšne možnosti daje, 
da z aktivnostjo najnaprednejših družbenih sil pospešimo nekatere pozitivne 
procese in težnje v družbi ter odločilno spremenimo razmerje družbnih sil v prid 
socializma in sploh napredka, in po tem, katera zahtevna družbena vprašanja 
in protislovja je že omogočil razrešiti. Teh ni malo, saj smo na samoupravnih 
temeljih zaokroženo uredili ali urejamo vrsto področij družbenega dela in živ- 
ljenja, od sistema planiranja in družbene reprodukcije, svobodne menjave dela 
pa do ekonomskih odnosov s tujino, identificirali smo poti, ki vodijo v gospodar- 
sko stabilnost, uredili smo položaj osebnega dela, odprli procese integracije kme- 
tovega dela in zemlje z združenim delom in vrsto drugih družbenih vprašanj; vse 
to je zagotovilo našim ljudem socialno varnost na podlagi dela, družbi pa poli- 
tično trdnost in enotnost, ki govori v prid socialističnega samoupravljanja, še 
posebej v primerjavi z nekaterimi drugimi sistemi v svetu. To je enotnost nosil- 
cev temeljnih interesov v družbi, ki je bila dosežena in jo je treba vselej znova 
dosegati v praktičnih družbenih konfrontacijah ob konkretnih vprašanjih in z 
uporabo demokratičnih metod in sredstev našega sistema, ki omogoča izražanje 
in usklajevanje samoupravnih interesov, preseganje razlik med njimi ter njihovo 
zraščanje v splošen družbeni interes. 

Prav zaradi tega je treba vztrajati na načelu, da mora ves naš politični 
sistem z vsemi svojimi institucijami dosledno in kar najbolj neposredno izražati 
interese delavcev v združenem delu in občanov ter jim omogočati, da odločajo 
o delu in opravljajo funkcije politične oblasti. Hkrati pomeni to zavračanje vseh 
tistih predlogov, ki so le navidezno na liniji delavskih interesov in socialistič- 
nega samoupravljanja, dejansko pa omogočajo ohranjanje in restavracijo osta- 
lin zasebnolastninskih in etatistično birokratskih odnosov ter so zato v nasprotju 
s socialistično in samoupravno naravo proizvodnih odnosov kot izhodiščem in 
ciljem našega demokratičnega socialističnega sistejna. Prav zdaj, ko začenja ta 
sistem s svojimi posameznimi rešitvami in institucijami živeti svoje lastno življe- 
nje na sebi lastnih družbenoekonomskh temeljih, je treba dosledno vztrajati na 
uveljavljanju teh interesov ter to uporabljati kot kriterij tako za ocenjevanje 
razmer in delovanja sistema kot tudi predlogov za nove rešitve in spremembe. 
S tega vidika je treba zahtevati odgovornost predlagateljev ne glede na to, ali 
s takšnimi predlogi nastopajo v delovnih organizacijah ali pa jih predlagajo 
organi družbenopolitičnih skupnosti in organizacij. To velja kot usmeritev tudi 
za Komisijo za ustavna vprašanja, ki so jo na zadnjih zasedanjih oblikovali naši 
zbori z nalogo, da prouči, kakšne morebitne spremembe v besedilu ustave zahteva 
uresničevanje sklepov Predsedstva CK ZKJ o kolektivnem delu in odgovornosti 
ter uveljavitev enoletnega mandata kot enega od sredstev za njeno zagotavljanje. 

Z vidika zagotavljanja celovitih pogojev za uresničevanje delegatskega 
sistema se kaže ustaviti še pri treh pojavih, na katere opozarja tudi poročilo. Ti 
namreč najbolj neposredno deformirajo delegatski sistem ter ob še nedosledno 
uveljavljenem samoupravnem družbenoekonomskem položaju delavca oziroma 
občana v temeljnih samoupravnih celicah družbe v veliki meri vplivajo na 
počasnost njegovega uveljavljanja. S tem pa zadevajo tudi naše delo; v določeni 
meri so njegova posledica in izraz ter zato še posebej zaslužijo našo pozornost. 

Najprej velja opozoriti na institucionalizem, na pojav, ki kaže, da v našem 
družbenem življenju še vedno delujejo močni viri birokratizma in tehnokratizma, 
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ki se razkriva v dolgotrajnem in neplodovitem sestankovanju, razraščeni admi- 
nistraciji, podvajanju dela, nestrokovno utemeljenih predlogih rešitev, dolgo- 
trajnih in zamotanih formalnih postopkih za uveljavljanje pravic delovnih ljudi 
ter rojevanju številnih novih institucij. Vse to močno otežuje samoupravno, 
demokratično, še posebej tudi delegatsko komunikacijo in učinkovito reševanje 
problemov. Namesto uporabe pooblastil, ki jih imajo v okviru svojih pristojnosti 
posamezni organi — samoupravni, poslovodni, strokovni in oblastveni — prihaja 
do številnih tako imenovanih posvetovanj dn preverjanj, s katerimi se v bistvu 
dostikrat hoče le zagotoviti formalno strinjanje s predlagano rešitvijo ali pa 
prevreči odgovornost zanje na tuja ramena, kar oboje samo odlaga rešitve. Prav 
težnja po pretiranem vgrajevanju vedno novih institucij v naš sistem, ob hkrat- 
nem neuporabljanju in neučinkovitem delovanju že obstoječih, prav tako novih 
institucij pa kaže, da ponekod v teh institucionalnih in v pisarnah zamišljenih 
rešitvah obstaja razkorak med njihovimi zamišljenimi funkcijami na eni strani 
in obstoječo družbenoekonomsko podlago, potrebno za uresničevanje njihove 
družbene vsebine na drugi strani. To se kaže na primer tudi v obilici nastajajočih 
samoupravnih interesnih skupnosti in skrajno razčlenjenih, a neaktivnih in med 
seboj in z delavci oziroma občani nepovezanih delegacij za najrazličnejša pod- 
ročja, kjer ne gre za družbenoekonomske odnose svobodne menjave dela (na 
primer SIS za obrambo pred točo, za informiranje, za varstvo okolja itd.) ali kjer 
le-te niso nosilke avtentičnih interesov svojih samoupravnih sredin, ker teh 
interesov še ni, niso spoznani ali pa so tako parcialni, da onemogočajo tudi uve- 
ljavljanje odgovornosti delavcev, oziroma občanov za celoto družbene reproduk- 
cije ali njenih delov — kar vse ugotavlja tudi naše poročilo. Take institucionalne 
rešitve, ki življenju in odnosom v združenem delu delajo silo, ne da bi bile 
v funkciji uveljavljanja dejanske razvejanosti avtentičnih samoupravnih inte- 
resov, ki torej predpostavljajo prakso in odnose, ki so uresničljivi le na dolge 
roke in zato ne dajejo pričakovanih učinkov, delajo sistem kompliciran in za- 
megljujejo odgovornosti. Zanesljiva in močna ovira takšnim težnjam je razvija- 
nje neposredne menjave dela med uporabniki in delavci v organizaaijah združe- 
nega dela družbenih dejavnosti ter izgrajevanje sistema samoupravnih interes- 
nih skupnosti, njihovih enot in temeljnih skupnosti za sporazumevanje o tistih 
zadevah in nalogah, ki po svoji družbenoekonomski naravi presegajo nepo- 
sredno menjavo dela ter zahtevajo skupno reševanje kot skupnih zadev v skup- 
nem interesu v teh skupnostih ali preko njih. Pri tem je izrednega pomena 
uveljavitev samoupravnih planov, ki imajo izrazito integrativno vlogo kadar 
so zgrajeni na družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih. Ti pojavi 
pa so tudi posledica teženj, da bi se za naglaševanjem avtentičnega samouprav- 
nega interesa v bistvu uveljavili podjetniški, skupinski in povsem egoistični 
interesi, izven konteksta skupnih in splošnega družbenega interesa ter poti 
in oblik njihovega uresničevanja, torej izven konteksta družbenolastnin- 
skih odnosov, ki kljub ugotavljanim protislovjem v svojem razvoju edini zmo- 
rejo presegati odtujenost odločanja od delavcev tudi v institucionalni zgradbi 
našega političnega sistema. 

To je eden od temeljnih razlogov za ugotovitev, da se delavci in delavski 
sveti še ne poslužujejo svojih delegacij kot sredstva svojega vplivanja pri reše- 
vanju ekonomskih in drugih problemov, s katerimi se srečujejo, da se prek 
delegacij ne vključujejo v določanje sistemskih rešitev in ukrepov ekonomske 
politike, da jih preprosto ne smatrajo za sestavino svojega samoupravljanja. Tako 
se v bistvu odpovedujejo najučinkovitejšemu sredstvu za izvrševanje svojih 
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pravic in odgovornosti, ki jih imajo kot nosilci družbenega samoupravljanja in 
politične oblasti. S takim odnosom, ki je dostikrat tudi posledica nerazumevanja 
in podjetniške miselnosti, pa tudi neustreznega dela političnih organizacij, se 
v bistvu odpovedujejo možnostim uveljaviti svoje interese v družbenih odločit- 
vah. Drugače povedano, odpovedujejo se vplivanju na vsebino tistih odločitev, 
ki v bistveni meri opredeljujejo njihov družbenoekonomski položaj, pogoje go- 
spodarjenja in s tem tudi pogoje za pridobivanje in razporejanje dohodka. Zato 
pa iščejo rešitve po že omenjenih »krajših poteh«, v direktnih političnih in drugih 
pritiskih na upravne organe in strokovne službe, tudi z izsiljevanji; vse to rojeva 
in ohranja tehnokratsko miselnost in birokratske odnose, krepi moč državne 
administracije in strokovnih služb, ki so npr. v samoupravnih interesnih skup- 
nostih marsikje prevzele njeno pozicijo. Vse to utrjuje prepričanje, da je zahtev- 
na gospodarska in druga problematika rešljiva zgolj z dobro voljo posameznika 
ali foruma, da je od njega odvisen položaj delavca in samoupravljanja nasploh. 
Posledica tega je, da je premalo ustvarjalnega napora in organiziranih priza- 
devanj za iskanje rešitev, ki bi bile zasnovane na samoupravnih družbenoeko- 
nomskih in institucionalnih prvinah in za njihovo uveljavljanje po samoupravnih 
demokratičnih poteh. To seveda ohranja forumsko delo in zunaj forumsko dogo- 
varjanje, ohranja transmisijski način dela in vplivanja v družbi na vseh ravneh. 
Takšen način dela omogoča ohranjanje prakse, ko se odločitve, ki naj bi jih 
sprejemali posamezni organi sprejmejo zunaj njih, kasneje pa jih ti organi samo 
potrdijo in tako prevzamejo dejansko odgovornost zanje. Zato še vedno govorimo 
o tem, da ostajajo družbenopolitične organizacije dostikrat na obrobju delegat- 
skega sistema, torej izven njega in da od zunaj vplivajo nanj, na vsebino 
skupščinskih odločitev; torej vplivajo šele na sklepni, zadnji točki zahtevnega 
delegatskega iskanja rešitev in usklajevanja interesov le prek družbenopolitič- 
nih zborov, ki se jim tako razširjajo pristojnosti, ali celo le prek posameznih 
skupščinskih funkcionarjev. To nujno vodi do deformiranja avtentičnih samo- 
upravnih interesov oziroma do njihove »politizacije«. 

Rešitev in preseganje teh stanj se dostikrat išče na nepravi način z neke 
vrste stalnim reformiranjem institucij, ki pa v ničemer, ali le malo, reformirajo 
družbene odnose in zlasti družbenoekonomski pložaj človeka. Namesto iskanja 
ustvarjalnih poti ter predvsem z usmerjanjem v vsakodnevno družbeno akcijo 
za delovanje v institucijah političnega sistema je ta podvržen stalni kritiki, ki 
spregleduje, da je za njegovo uspešno delovanje odločilnega pomena prav usme- 
ritev, delovanje ter odgovornost družbenopolitičnih organizacij znotraj njego- 
vih institucij, zlasti še znotraj delegacij in delegatskega sistema v celoti. Zato 
se zdi kot da njegovo funkcioniranje ni izraz dejanskih družbenih protislovij 
in ni pod vplivom dejanskega razmerja sil, ki v družbi delujejo in ki se na 
novo vzpostavlja okrog slehernega pomembnejšega družbenega problema — 
tudi stihij no — praviloma vselej takrat, kadar izostane subjektivna akcija. Zato 
bi bilo več kot koristno, da ob zahtevi po odgovornosti in kolektivnem delu 
slehernega družbenega organa zaostrimo tudi odnose in odgovornost teh organov 
do njihove volilne samoupravne baze. To pomeni širše uveljavljanje splošno 
političnega nadzora v okviru SZDL, zagotavljanje javnosti dela, uvajanje zamen- 
ljivosti in odpoklica organov in njihovih posameznih članov ter drugih demo- 
kratičnih institutov, ki jih naš ustavni sistem požrla, v praksi pa so le malo 
uporabljeni. To velja tudi za izvršilne organe in državno upravo, ki je z novim 
zakonom o sistemu državne uprave dobila izhodišča, na katerih je mogoče pre- 
segati njeno, še prisotno delovanje izven vpliva samoupravnih družbenih struk- 
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tur in subjektivnih sil družbe. Zdaj je mogoče dosledneje uresničevati načela, 
ki določajo položaj in vlogo zlasti izvršnih svetov ter opredeljujejo njihovo odgo- 
vornost do družbe nasploh in do delegatskih skupščin, v katerih se skozi njihovo 
delegatsko in delovno povezanost s celotno družbeno strukturo koncentrira poli- 
tična moč družbe. To bi bilo koristneje od nekaterih sedanjih razprav, ki se 
zavzemajo za spreminjanje ustavnega položaja izvršnih svetov in organov uprave, 
ker so le-ti v praksi marsikje postali osamosvojeni centri politične moči. Ta 
razmišljanja pa spregledujejo, da izvršni sveti prav zato, ker razpolagajo z 
močno politično pobudo, nosijo tudi veliko odgovornost pred skupščino in v njej 
osredotočenimi ustvarjalnimi silami družbe, ki je z vrsto sredstev demokratične 
kontrole, če se uporabljajo, tudi uveljavljiva vse do nezaupnice in razrešitve. 

Na ugotovljeni razkorak med deklariranimi in v ustavi ter zakonih zapisa- 
nimi načeli ter fiašo družbeno in politično prakso vpliva vrsta dejavnikov, stop- 
nja ekonomske razvitosti, razmer je družbenih sil, stopnja zaostritve družbenih 
konfliktov in protislovij, nasprotja v svetu, zlasti pa tudi ostanki starega — 
v družbenih odnosih — birokratizem in tehnokratizem, oportunizem, sektašenje, 
politikantstvo, ne presežene težnje po vladanju nad človekom in delom ter 
druge. Zgolj s sistemom, z uvajanjem novih institucij vseh teh pojavov ni mogoče 
odpraviti. Treba jih je dograditi in dopolniti tako, da bi bile sposobne z akcijo 
socialističnih sil, zlasti Zveze komunistov zagotoviti nadaljnji razvoj demokratič- 
nih pridobitev socialistične revolucije. Zato je v prihodnje pri prilagajanju insti- 
tucij političnega sistema socialistični samoupravni naravi proizvodnih odnosov 
potrebno sprejemati ukrepe, ki jim bodo omogočili, da bodo lahko družbeno 
odgovorno, svobodno in demokratično, v okviru svojih pravic in odgovornosti 
učinkovito delovale in stopale v medsebojne delovne komunikacije. 

Drug tak pojav, ki v znatni meri zavira uveljavitev in razvoj delegatskega 
sistema, je normativizem. To je splošna tendenca v družbi, da bi na vseh ravneh, 
do potankosti s predpisi uredili ne le temeljna razmerja in načela, ampak sleherni 
odnos in do potankosti predpisali sleherni postopek! Ta težnja po tem, da 
bi skupščine v nasprotju z ustavnimi opredelitvami odločale tudi o stvareh, 
o katerih se lahko sporazumejo le samoupravne organizacije in skupnosti, raz- 
kriva najprej nezaupanje v sposobnost samoupravljalcev, da bi na podlagi svojih 
samoupravnih pravic in odgovornosti znali in zmogli s sporazumevanjem in 
dogovarjanjem uravnati vrsto odnosov, v katere stopajo na dohodkovnih pod- 
lagah in v odnosih svobodne menjave dela v družbeni reprodukciji ter pri ureja- 
nju drugih vprašanj svojega dela in življenja. Kaže pa tudi na to, da v ospredje 
družbene pozornosti vselej še ne postavljamo spreminjanja dejanskih odnosov, 
iz katerih bi rasla tudi avtentična samoupravna normativna podlaga, ampak 
predpisujemo in prepisujemo splošna načela in temeljne ustavne odnose ozi- 
roma rešitve iz sistemskih zakonov v nove zakone, družbeno prakso in dejanske 
odnose pa puščamo takšne kot so! Tak zakonodajni pritisk, ki so mu bile dele- 
gatske skupščine izpostavljene ves čas svojega obstoja, je bil opravičljiv v 
obdobju usklajevanja pozitivnega pravnega reda z ustavo. Toda tudi sedaj, ko 
je razen na nekaterih pomembnih točkah — na primer zakon o temeljih sistema 
cen in o družbeni kontroli cen, zakon o razširjeni reprodukciji — ta pravni 
red praktično zaokrožen, zakonodajni pritisk ne popusti, kot tudi ne popusti 
tendenca prepodrobnega in celo strokovnega in tehničnega urejanja posamez- 
nega področja z zakoni. Za slednje delegati gotovo ne morejo prevzemati odgo- 
vornosti, toliko bolj, ker je vrsto teh vprašanj možno urediti z izvršilnimi pred- 
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pisi upravnih organov v okviru njihovih splošnih ali z zakoni določenih poseb- 
nih pooblastil. Toda teh izvršilnih predpisov naša praksa skorajda ne pozna. 

Vprašanja, ki zadevajo te in druge slabosti zakonodajne politike, so podrob- 
neje razčlenjena v poročilu o uresničevanju skupščinske resolucije o zakono- 
dajni politiki, ki smo jih posebej izdvojili zato, ker imajo izjemen vpliv na vrsto 
pomanjkljivosti v našem delovanju. Vendar bi se kljub temu želel zadržati 
na nekaterih vidikih oziroma posledicah te tendence. 

Najprej se mi zdi potrebno poudariti, da takšno — po kvaliteti in kvantiteti 
vprašljivo — zakonodanjo delo nujno uveljavlja skupščine predvsem kot najvišje 
organe oblasti, manj pa tudi kot organe družbenega samoupravljanja, kar bi 
predvsem ustrezalo delegatski naravi našega političnega sistema. Z nekaterimi 
metodami — kot so zlasti skupno dolgoročno programiranje zakonodajnega dela, 
omejevanje hitrih postopkov, vztrajanje na trifaznem zakonodajnem postopku, 
ki osredotoča pozornost delegacij že na predlog za urejanje posameznega pod- 
ročja ali odnosa z zakonom, praviloma na podlagi analize odnosov in stanja 
na tem področju — smo omogočili širšo vsebinsko, družbeno in politično razpravo. 
Toda zaenkrat kljub temu še nismo uspeli v potrebni meri uveljaviti republiške 
skupščine kot organa družbenega samoupravljanja, ki spremlja uresničevanje 
sprejete politike in aktov ter jo na podlagi svojih ugotovitev spreminja, dopol- 
njuje ali jo ponovno definira na novih osnovah. Zato je tudi malo takšnih 
delegatskih pobud, malo vključenosti drugih družbenih dejavnikov v delo skup- 
ščine, izvršni sveti pa so zato praviloma edini predlagatelji posameznih skup- 
ščinskih odločitev. 

Zaradi takšnega normativističnega dela se v delegacijah kaže razmeroma 
majhen interes za sodelovanje pri oblikovanju pomembnih sistemskih rešitev. 
To so praviloma popolnoma nove družbene rešitve, ki naj bi ustrezale našim 
družbenoekonomskim in proizvodnim odnosom in zahtevajo zato veliko kreativ- 
nega teoretičnega in strokovnega dela ter presoje s sistemskih in ustavnih vidi- 
kov. Ker tovrstnega strokovnega dela v službah v združenem delu skorajda ni 
in ker se tudi družbenopolitične organizacije ne ukvarjajo vselej s temi vpra- 
šanji, družbeni sveti v občinah pa še ne delujejo, so delegati do teh predlaganih 
rešitev velikokrat opredeljujejo na podlagi zaupanja. In sicer zaupanja v avto- 
riteto, strokovnost, političnost in znanje predlagatelja, na podlagi prepričanja, 
da so predlagane rešitve res najustreznejše, usklajene z družbenopolitičnimi 
dejavniki in strokovnjaki in zato tudi praktično uporabljive. Gotovo je, da bo 
v naši družbi vselej nekaj »odločanja na zaupanje«, ker je to blizu demokratski 
naravi našega sistema. Toda to zaupanje je zlorabljeno vselej takrat, ko so 
posamezni samoupravni, izvršilni in še posebej državni organi preveč zaprti vase, 
nepripravljeni na demokratično konfrontacijo in kritično presojo v raznih delov- 
nih komunikacijah in zato nedostopni za stalen demokratični vpliv celotne struk- 
ture ustvarjalnih socialističnih sil. To velikokrat objektivno vodi do prestižnega 
in obrambnega obnašanja v odnosu do delegatov, posledično pa do njihove 
pasivnosti. 

Prav zahtevnost in večja kvaliteta zakonodajnega dela, ki bi rodila družbe- 
noekonomskim osnovam naših odnosov ustrezne in zato trajnejše rešitve, terja, 
da postane oblikovanje predlogov družbenih rešitev in preseganje spoznanih 
dilem v družbenih svetih skupno tvorno delovanje vseh družbenih dejavnikov 
in strokovnih ter znanstvenoraziskovalnih sil družbe. 

Samo tako je mogoče presegati trdožive ostanke stare prakse odnosov, v 
katerih so posamezni organi ali posamezniki imelii monopol nad predlaganjem 
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rešitev in s tem monopolen položaj v postopku njihovega sprejemanja. Ta, še ne 
presežena praksa nujno vodi do tega, da se pri vsakem ali pri večini družbenih 
dejavnikov, vključno s samoupravnimi interesnimi skupnostmi krepijo stro- 
kovne službe nad nujno potrebnim obsegom in mimo njihove vloge. Te institu- 
cije se po logiki in načinu svojega dela, zlasti s prenašanjem odločanja v njihove 
skupščine in izvršilne organe spreminjajo v paradržavne organizme. Vse to vodi 
do tega, da se krepi profesionalizacija in kar je najpomembnejše, da vsi ti dejav- 
niki, ki bi morali delovati skupaj v družbenih svetih, organizirajo pri sebi takšna 
posvetovalna telesa, ki pripravljajo in usklajujejo rešitve, za katerih predlaganje 
so odgovorni. Tako prihaja potem do zamud, do odlaganja rešitev, do podvajanja 
dela in v končni posledici do družbene neučinkovitosti, ker se v bistvu ne od- 
pravljajo načini dela, ki so omogočali odtujevanje odločanja o temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti in od družbenopolitičnih skupnosti oziroma 
njihovih skupščin. Posledice neuveljavljenih metod takšnega dela so očitne tudi 
pri delu skupščine, ko prihaja v odborih dostikrat do konfrontacij predlagatelja 
in predstavnikov strokovnih in znanstvenih institucij, ki poprej v pripravo pred- 
loga rešitve niso bili pritegnjeni ali pa se izražajo v velikem številu amandmajev 
v zadnji fazi, ki ne le, da pogosto globoko posegajo v osnovni koncept rešitve, 
ampak dokazujejo, da rešitev ni dovolj domišljena, ni dovolj celovita in pri- 
pravljena, tako s strokovnih kot tudi družbenopolitičnih lin praktičnih vidikov. 

Tretji pojav iz naše družbene prakse, ki deformira delegatski sistem in 
mora biti zato predmet naše pozornosti, je težnja po podrejanju samoupravnih 
interesov tako imenovanim političnim potrebam, za katerimi se v resnici skrivajo 
interesi posameznih osamosvojenih političnih struktur. To je pojav, na katerega 
je resno opozoril že tovariš Tito na VIII. kongresu Zveze sindikatov Jugoslavije. 
Ta pojav je v najglobljem nasprotju z interesno pluralistično naravo naše 
družbe in z njeno demokratično institucionalno strukturo, zasnovano prav z 
nalogo, da po demokratičnih poteh usklajevanja, sporazumevanja in dogovarja- 
nja omogoči izražanje in usklajevanje teh interesov v skupne in teh v splošne 
družbene interese. To je hkrati težnja, ki močno zavira samoupravno integracijo 
združenega dela, uveljavljanje dohodkovnih odnosov, racionalno gospodarjenje 
in gospodarsko stabilizacijo in s tem socialno in politično trdnost družbe. Opo- 
zorili smo že večkrat na pojave, da se ob široki samoupravni in delegatski bazi 
mnoge pomembne odločitve v bistvu še ne sprejemajo na samoupravni način, 
čeprav gredo po formalno samoupravnem postopku. O vrsti vprašanj, zlasti s 
področja družbene reprodukcije se odloča v ozkih, dostikrat neformalnih kro- 
gih, ki so si »priposestvovali« monopol poznavanja pravega interesa svojih delav- 
cev, občanov, regije, republike in naroda ter zato v njihovo obče dobro in zanje 
sprejemajo odločitve. To je tipično birokratsko uzurpiranje samoupravnih pravic 
delavcev lin občanov ter ustavnih pristojnosti in odgovornosti institucij politič- 
nega sistema. Prav to tehnokratsko in birokratsko vsiljevanje ozkih parcialnih 
in sebičnih interesov na račun prilaščanja rezultatov tujega dela in odtujevanja 
odločitev od delavcev, ki so dohodek ustvarili, ki deformira ali celo izničuje 
avtentične, v samoupravnih skupnostih opredeljevane interese, nosi s seboj 
nevarnost političnega manipuliranja. In prav to je pojav, ki onemogoča, da bi se 
objektivno obstoječi dn spoznani interesi združenega dela uveljavljali v našem 
političnem sistemu po svoji logiki, ker jih deformirajo različni interesi velikih 
sistemov, občin, regij in republik. To se najočitneje kaže v kreditni politiki in 
stanju na področju združevanja dela in sredstev, dohodkovnem povezovanju in 
poslovnotehničnem sodelovanju, integracijah in investicijah oziroma njihovi alo- 
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kaciji, ter v neuspelem in počasnem usklajevanju nekaterih dokumentov, ki jih 
je bilo potrebno sprejeti za realizacijo ciljev tekočega srednjeročnega plana. Ti 
pojavi kažejo na realno moč sprege tehnokratskih struktur in političnih dejavni- 
kov oziroma politične birokracije, ki je neinstitucionalizirana in zato brez for- 
malne in dejanske odgovornosti. 

V skupščinskem delu se ta pojav kaže skozi neuveljavljeno in skladno z 
njihovo ustavno zasnovo nedosledno diferencirano vlogo posameznih zborov. 
Tako je npr. v preteklosti neredko prihajalo do povsem enakega opredeljevanja 
in argumentiranja predlogov delegatov, tako v Zboru združenega dela kot v 
Zboru občin, čeprav je šlo za stvari glede katerih bi interes združenega dela 
moral biti odločilen, širši in bi moral slediti logiki dohodka in načelu dobrega 
gospodarjenja z družbenimi sredstvi za proizvodnjo, ki so mu dana v uprav- 
ljanje. Pokazalo se je, da je v takih primerih šlo v bistvu za interese, stališča 
ali celo prestiž posameznih vodilnih struktur v nekaterih občinah, zlasti takrat 
kadar so delegati poskušali nastopati z imperativnim mandatom. To po svoje 
kaže na nerazumevanje potrebe, da tudi o politično občutljivih in pomembnih 
vprašanjih ne moremo odločati izven poti, sredstev in načinov, ki demokratizi- 
rajo proces odločanja v družbi in podružbljajo politiko. Kaže pa tudi na neures- 
ničeno ustavno zasnovo občine, na zoževanje in zamenjevanje njenih funkcij 
z občinsko skupščino, ki posega s svojimi odločitvami tudi v probleme, ki so 
rešljivi le v neposrednih odnosih med samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi na podlagi načela, da je delavec tisti, ki gospodari s sredstvi družbene 
reprodukcije. To ima za posledico, da so občinske skupščine preobremenjene 
s celo vrsto zadev, zlasti materialne narave, ki jih ne morejo učinkovito reševati 
in zato pritiskajo z zahtevami po rešitvah na organe republike, ti pa — nemočni 
iz istega razloga — prelagajo vrsto nalog na občine! Tu je najbrže potrebno 
iskati razloge za neredko premajhno ambicijo in odgovornost občin, da aktivno 
sodelujejo pri oblikovanju in uresničevanju politike in odločitev v republiki. Ti 
pojavi pa kažejo hkrati na to, da interesi združenega dela niso vselej vodilni, 
da niso vselej izraženi in uveljavljeni kot temeljni kriterij za usklajevanje 
parcialnih interesov znotraj Zbora združenega dela ter njegovih stališč z Zborom 
krajevnih skupnosti oziroma Zborom občin. Tendenca po takšni politizaciji inte- 
resov bi •— seveda, če bi se razraščala naprej, posebej še izražena z imperativnim 
mandatom, — nujno spremenila značaj skupščinske odločitve; iz soglasja, spo- 
razuma in dogovora, v katerem je odločitev s preglasovanjem vse bolj izjema, bi 
le-ta postala pravilo. To bi seveda znatno zmanjševalo aktivno vlogo delegacij, 
njihovo pobudo in odgovornost, da poskušajo preverjati sprejemljivost svojih 
stališč tudi za druge delegacije, da preverjajo možnosti za sporazum in uskladi- 
tev interesov že v predhodnih fazah, na konferencah delegacij, ob sodelovanju 
družbenopolitičnih in strokovnih dejavnikov, da torej odločitve ne prepustijo 
zgolj opredeljevanju v končni fazi postopka sprejemanja delegatskih odločitev 
in slučajnemu, tam oblikovanemu razmerju sil oziroma nosilcev interesov. Takš- 
na praksa, ki ne bi vodila računa o tem, da je v samoupravni interesno plura- 
listični družbi, v kateri ni idealne skladnosti interesov mogoče presegati nasprotja 
med njimi le, če se lahko svobodno izražajo ter demokratično samoupravno 
usklajujejo, njihovi nosilci pa sporazumevajo in dogovarjajo pri iskanju skupnih 
rešitev v občini, republiki in federaciji, bi delegacije preprosto spremenila v 
poštarje za prenašanje stališč, brez odgovornosti za to, da na njihovi podlagi 
poskušajo poiskati sporazumne rešitve in izoblikovati splošni interes. 
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Prav ti pojavi potrjujejo Kardeljevo spoznanje, da sistem samoupravne demo- 
kracije niso samo zbori delavcev, delavski sveti, samoupravne interesne skup- 
nosti in sistem državne oblasti, ampak tudi celotna socialistična zavest družbe, 
njene gibalne idejne iin politične sile, ki morajo biti ustvarjalno prisotne, da bi 
samoupravi j alci oziroma posamezna skupnost samoupravnih interesov lahko 
razumela svoj pravi interes v sklopu splošnega, naprednega gibanja naše družbe 
in sodobnega človeštva. Zato bi morali resneje preveriti razloge, zaradi katerih 
še vedno prihaja do podvojenosti v delegatski in družbenopolitični aktivnosti. 
Prav naša revolucionarna praksa preobrazbe družbenih odnosov nam dovolj 
zgovorno dokazuje, da so bile organizirane sile družbene zavesti v svojih revo- 
lucionarnih prizadevanjih uspešne vselej takrat, kadar so s svojimi političnimi 
opredelitvami in akcijo za njihovo uveljavitev v družbeni praksi poiskale pota 
do najširših delavskih in ljudskih množic, kar še posebej velja za Zvezo komu- 
nistov. Z ustavo so bile družbenopolitične organizacije opredeljene kot del poli- 
tičnega sistema socialistične samoupravne demokracije in tudi formalno z povsem 
jasno opredeljenimi nalogami in vlogo vključene v delegatski sistem. To je 
narekovalo potrebo, da se ustrezno taki aktivni ustvarjalni in neposredno odgo- 
vorni vlogi teh organizacij spremenijo oziroma prilagodijo tudi načini in vsebina 
demokratičnega povezovanja oziroma njihovega delovanja med samoupravno 
organiziranimi delovnimi ljudmi in občani ter v institucijah, v katerih le-ti 
sprejemajo odločitve. To za vse družbenopolitične organizacije zahteva, da za- 
vzamejo aktiven odnos do slehernega vprašanja, ki je predmet razpravljanja 
v delegacijah in delegatskih skupščinah, da niso na bregovih toka znotraj kate- 
rega se oblikujejo družbene odločitve, da ga ne ocenjujejo od zunaj in poskušajo 
vplivati nanj kot da ni to tudi del njihove lastne družbene in idejnopolitične 
akcije. Družbenopolitične organizacije morajo biti — tam, kjer je samouprav- 
ljalska in politična akcija organiziranih delavskih in ljudskih množic — demo- 
kratično povezane in odgovorne z njimi, če želijo vplivati demokratično na spre- 
jemanje in razvoj družbenih odnosov in tako afirmirati svojo politiko in svoja 
stališča. Prav politični sistem socialistične samoupravne demokracije z delegat- 
skim sistemom postaja tisto odločilno mesto, kjer organizirane sile socialistične 
zavesti lahko uspešno bojujejo boj za to, da bodo odločitve večine socialistične in 
napredne. V obstoječih protislovjih in razmerjih družbenih sil ni mogoče pri- 
čakovati avtomatičnega sprejemanja naprednih rešitev tudi ne v zelo demokra- 
tičnih institucijah našega političnega sistema. Takšno opredeljevanje je mogoče 
zagotoviti le, če so družbenopolitične organizacije s svojo politično akcijo, kot 
vodilna idejna in politično kohezijska sila, dejavno prisotne v teh institucijah in 
v celotnem političnem sistemu, začenši z delegacijami, kar vse narekuje v bistvu 
nov, veliko širše razumljen način političnega dela, ki vse te sile socialistične 
družbene zavesti dejansko integrira v sistem socialistične samoupravne demo- 
kracije. 

Tovartišice in tovariši delegati! 
Ta in številna druga pomembna vprašanja so vsebina ugotovitev v našem 

poročilu, ki je nastalo kot povzetek izkušenj in prakse delegacij in delegatov, 
občinskih skupščin, delovnih teles ter zborov naše skupščine, ovrednotene na 
posvetovanjih letošnjo pomlad. Ni nobene potrebe, da bi te ugotovitve zdaj 
ponavljali in razčlenjevali. Takšno je trenutno stanje v našem delegatskem 
sistemu. Čeprav je dan kritičen poudarek predvsem nekaterim pomanjkljivostim, 
pojavom in tendencam, bi to ne smel bil ključni kriterij za njegovo presojo. Ce 
bi spregledali razvoj, ki je bil narejen v petih letih njegovega obstoja, če bi 
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prezrli spoznanja in zavest, ki jo je delegatski sistem utrdil ter njegovo objek- 
tivno moč in sposobnost, da rešuje tudi nekatera najzahtevnejša družbena vpra- 
šanja, bi nas to prisililo v povsem pasiven položaj ter v pragmatičen in neofen- 
ziven odnos do teh problemov brez ambicije, da kaj spremenimo in brez mož- 
nosti, da jasneje vidimo tudi njegove razvojne perspektive in možnosti, ki se z 
njim odpirajo za socialistično samoupravno demokracijo. K temu bodo brez 
dvoma veliko prispevale bližnje razprave na sejah CK ZKS in OK ZKJ, tako 
kot je bila s teh vidikov že pomembna razprava na nedavni seji Predsedstva 
RK SZDL. 

Mislim, da je potrebno podpreti predlog naših delovnih teles, da ne bi na 
podlagi današnje razprave sprejemali novih dokumentov, ker so ti odveč. Po- 
trebna pa nam je odločna družbena akcija! Saj gre tudi danes za vprašanje, ki 
se še vedno zastavlja z nezmanjšano razredno ostrino ali bo združeni delavec 
zagospodaril s celotno družbeno reprodukcijo in si zagotovil odločilno vlogo pri 
političnem in družbenem odločanju in ali obvladuje vse vzvode političnega 
sistema, da bi z njimi lahko učinkovito uravnaval družbene tokove ter v odnosih 
medsebojne odgovornosti, vzajemnosti in solidarnosti določal pogoje svojega 
dela in življenja. Zato pa je prav, da zase, za naše bodoče delo, sebi opredelimo 
naloge, ki bodo omogočale hitrejše ustvarjanje celovitih družbenopolitičnih, 
organizacijskih, materialnih in drugih pogojev za delo delegacij. Aktiven odnos 
in iskanje ustvarjalnega mesta za sleherno družbenopolitično, samoupravno in 
upravno institucijo zahteva, da si takšne naloge, ki izhajajo iz ugotovitev v poro- 
čilu, opredelijo zase, skladno s svojo funkcijo in vlogo v političnem sistemu te 
institucije. 

Posebej velja to za družbenopolitične organizacije, zlasti še za Zvezo komu- 
nistov, SZDL in Zvezo sindikatov, saj so prav te organizacije zapisale v svoje 
dokumente, da je vprašanje razvoja političnega sistema predvsem tudi vprašanje 
in kriterij uresničevanja njihove ustavne vloge v političnem sistemu socialistične 
samoupravne demokracije. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala tovarišu predsedniku za njegovo 
uvodno besedo. 

Prosim dr. Lojzeta Udeta, predsednika Zakonodajno-pravne komisije, da po- 
vzame besedo. 

Dr. Lojze Ude: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Ko je pred dvema letoma sprejela resolucijo o temeljih zakonodajne poli- 

tike republike je bila Skupščina SR Slovenije sredi dejavnosti pri usklajevanju 
pravnega sistema z ustavno ureditvijo. Čas sprejemanja resolucije je seveda 
bistveno vplival na njeno vsebino, v njej zavzeta stališča in naloge, ki jih je 
resolucija postavila pred posamezne udeležence zakonodajnega postopka. Reso- 
lucija je sprejela pomembne usmeritve za zakonodajno delo tako v vsebinskem 
kot tudi v metodološkem in proceduralnem pogledu. 

Ko danes obravnavamo poročilo o njenem izvrševanju, moramo upoštevati, 
da je preteklo od njenega sprejema komaj dve leti. V tem obdobju in v obdobju 
pred njenim sprejemom je bilo težko uresničiti vse zahteve, ki so v njej povzete 
in opredeljene. Cas je bil prekratek, da bi v celoti presegli tradicijo parlamen- 
tarne zakonodaje pri normativnem urejanju družbenih odnosov. Težko je tudi 
celovito oceniti, ali je zakonodajna dejavnost utrdila nove družbenoekonomske 
odnose ter ali je ustvarila pogoje za njihov nadaljnji razvoj. Zlasti je taka ocena 
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težka, ker je bila tudi v zadnjih dveh letih, torej v letih po sprejemu resolucije, 
dejavnost skupščine še vedno usmerjena predvsem v dograjevanje pravnega 
sistema oziroma v njegovo usklajevanje z ustavno ureditvijo in z zakonom o 
združenem delu, manj pa v oblikovanje politike in v spremljanje izvrševanja 
zakonov. Ocena, ali in koliko je naša zakonodaja v vsebinskem pogledu reali- 
zirala tiste družbenoekonomske ter tiste družbenopolitične odnose, ki so vsebina 
ustave in zakona o združenem delu, bo mogoča šele kasneje, ko bomo imeli 
pred seboj celovit pregled nad rezultati zakonodajne aktivnosti. Ker se dejavnost 
usklajevanja zakonodaje z ustavno ureditvijo vendarle približuje koncu, bo 
v naslednjih letih gotovo aktivnost skupščine usmerjena predvsem v spremljanje 
izvrševanja zakonov. To pa nam bo omogočilo tudi v vsebinskem pogledu anali- 
zirati in oceniti našo zakonodajno aktivnost. Mislim, da ni treba posebej poudar- 
jati, da je poročilo o izvrševanju resolucije o zakonodajni politiki republike tesno 
povezano s poročilom o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odno- 
sov pri rias. Posamezne faze zakonodajnega postopka, posamenzi instituti v 
njem, morajo biti vedno oblikovani in izpeljani tako, da se omogoči delavcem, 
delovnim ljudem in občanom čim neposrednejši vpliv na zakonodajno dejavnost, 
na sprejemanje tako pomembnih družbenih odločitev, kot jih vsebujejo posa- 
mezni zakoni. Poročilo zaradi tega poudarja prav nekaj vprašanj, ki so bistvenega 
pomena za učinkovitost delegatskega sistema pri sprejemanju zakonov, ozi- 
roma, ki se nanašajo na ustvarjanje pogojev za čim neposrednejše prelivanje 
interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov v zakonu. 

Zaradi tesne povezanosti poročila o izvajanju resolucije o zakonodajni poli- 
tiki republike in poročila o uresničevanju delegatskega sistema se tudi ne morem 
v celoti izogniti določenemu ponavljanju, oziroma obravnavanju istih vprašanj, 
o katerih je govoril že tovariš predsednik pred menoj. 

Predno preidem na obravnavanje nekaterih vprašanj, ki so po našem mne- 
nju ključna za učinkovito zakonodajno politiko v prihodnjem obdobju, pa bom 
vendarle poskušal poročilo, ki ga imate pred seboj dopolniti z nekaj ugotovit- 
vami o tem, kako je naša zakonodaja v zadnjih dveh letih po sprejemu resolu- 
cije sledila njenim vsebinskim usmeritvam, oziroma kako so posamezni zakoni 
uspeli preliti v norme tiste družbeno-ekonomske in družbenopolitične odnose, 
ki so podlaga ustavni ureditvi in ki jih izraža tudi zakon o združenem delu. Pri 
tem seveda nimam ambicij biti povsem dorečen, saj nam kot rečeno, za celovito 
oceno manjka obsežnejša analiza in to ne le analiza samih zakonskih besedil, 
ki' se vendarle vedno omeji samo na več ali manj teoretično primerjavo usmeri- 
tev in zakonskih rešitev, temveč predvsem tudi analiza učinkov in posledic, ki 
so jih posamezni zakoni povzročili v družbenoekonomskih in družbenopolitičnih 
odnosih. 

Resolucija o zakonodajni politiki republike je na podlagi ustave in zakona 
o združenem delu izoblikovala nekaj vsebinskih usmeritev zakonodajne dejav- 
nosti. Naj omenim med njimi zlasti uveljavitev novih družbenoekonomskih 
odnosov na vseh področjih združevanja dela in sredstev, uveljavitev novih druž- 
benoekonomskih odnosov na področju družbenih dejavnosti, pa tudi gospodar- 
skih dejavnosti posebnega družbenega pomena, v katerih delovanje tržnih zako- 
nitosti ni edina podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vrednotenje delov- 
nih uspehov, varstvo družbene lastnine ter preseganje zasebno-lastninskih odno- 
sov, oziroma njihovo preraščanje v družbeno lastninske odnose, zagotavljanje 
in razvijanje pravne varnosti delovnih ljudi in občanov ter njihovih samouprav- 
nih in drugih na ustavi in zakonih temelječih pravic, svoboščin in dolžnosti, 
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razvijanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov pri sprejemanju pomemb- 
nih družbenih odločitev. 

Vse to so širši in ožji elementi našega sistema socialistične samoupravne 
demokracije, ki morajo najti svoj odraz tudi pri zakonodajnem urejanju posa- 
meznih področij našega družbenega sistema. 

Kot je razvidno iz poročila smo v zadnjih dveh letih v naši republiki uskla- 
dili z ustavnim sistemom pomembna zakonodajna področja, zlasti na primer 
kmetijsko zakonodajo, obrtno zakonodajo, delovna razmerja in zaposlovanje, 
kazensko zakonodajo ter izvrševanje kazenskih sankcij, organizacijo rednih in 
samoupravnih sodišč, referendum in druge oblike neposrednega izjavljanja, 
samoupravno delavsko kontrolo, sklade skupnih rezerv, ekonomske odnose s 
tujino, združevanje organizacij združenega dela v splošna združenja in gospo- 
darske zbornice, volilno zakonodajo, pravno pomoč, sistem državne uprave ter 
zlasti tudi svobodno menjavo dela. 

V zakonih, ki urejajo ta področja, so prišla do izraza vsebinska izhodišča 
resolucije. Tako so na primer zakoni s področja kmetijske zakonodaje utrdili 
na tem področju združevanje kmetov, varstvo kmetijskih zemljišč kot naravnega 
bogastva ter preraščanje zasebno-lastninskih odnosov v družbeno-lastninske, v 
tem okviru pa tudi povezovanje zasebnih kmetijskih proizvajalcev z družbenimi 
oblikami kmetijske proizvodnje ter ne nazadnje tudi socialno varnost kmetov. 
Preraščanje zasebnolastninskih v družbenolastninska razmerja uveljavlja tudi 
obrtna zakonodaja, pa tudi zakon o pravni pomoči pospešuje družbene oblike 
nuđenja pravne pomoči ter prav tako predvideva z ustavna vijanjem delovnih 
skupnosti prehod iz opravljanja dejavnosti pravne pomoči z osebnim delom, 
v upravljanje te dejavnosti v institucionaliziranih družbenih oblikah ter pri tem 
poudarja družbeni značaj ustvarjenih sredstev. Poudarjanje samoupravnih pra- 
vic in odgovornosti delavcev je bilo tudi vodilo pri sprejemanju delovne zako- 
nodaje, pa tudi pri reformi pravosodnega sistema. Še neposredne je je prišla 
težnja po uresničevanju in varstvu samoupravnih pravic do izraza pri zakonu 
o organu samoupravne delavske kontrole. 

Zakon o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja pa z dolo- 
čitvijo postopka varuje neodtujljive družbenoekonomske in druge samoupravne 
pravice delovnih ljudi in občanov. Zakon, ki ureja samoupravno interesno 
skupnost za ekonomske odnose s tujino, zagotavlja tudi razreševanje teh odno- 
sov po samoupravni poti ter poudarja te odnose kot del družbene reprodukcije 
in zato tudi del družbenega planiranja. Samoupravno organiziranost pa pospe- 
šuje tudi zakon o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja 
in gospodarske zbornice, medtem ko zakon o skladih skupnih rezerv uveljavlja 
samoupravne odnose tudi pri združevanju sredstev za sanacijo temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. 

Izjemno pomemben je vsekakor zakon o osnovah svobodne menjave dela, 
ki uveljavlja na podlagi ustave in zlasti zakona o združenem delu nove druž- 
benoekonomske odnose, temelječe na odvisnosti dohodka in sredstev za osebne 
dohodke od realiziranih programov in delovnih rezultatov ter na družbenem 
planiranju in to tudi na področjih družbenih dejavnosti v različnih delovnih 
skupnostih ter na področjih gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni edina podlaga za usklajevanje 
dela in potreb ter za vrednotenje delovnih uspehov. 

Z zakonom o volitvah in o delegiranju v skupščine, ki velja tako za volitve 
delegacij in delegiranje delegatov v zbore skupščin vseh družbenopolitičnih 
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skupnosti kot tudi v zbore skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, pa je 
bila zaokrožena volilna zakonodaja kot pomemben element našega političnega 
sistema. Za politični sistem je pomemben tudi zakon o sistemu državne uprave, 
ki je poudaril načelo, da je uprava funkcija samoupravne družbe ter delegat- 
skega sistema. Obenem pa je zakon zagotovil vpliv vseh nosilcev sistema samo- 
upravne demokracije na delo upravnih in izvršilnih organov, tudi v delovnih 
skupnostih teh organov pa je poudaril samoupravne pravice in tudi odgovornosti 
delavcev. 

Pri reformi pravosodnega sistema, pri oblikovanju republiške kazenske 
zakonodaje in pri urejanju izvrševanja kazenskih sankcij pa so posebej prišle 
do izraza težnja po zagotovitvi svoboščin, pravic in dolžnosti človeka in občana, 
potreba po družbenem varstvu samoupravnih pravic in družbene lastnine ter 
humanizacija družbene represije. Za varstvo pravic je tudi pomembna zako- 
nodaja o pravni pomoči, saj uveljavlja dolžnost družbenopolitičnih skupnosti 
zagotoviti pravno pomoč občanom, obenem pa ohranja neodvisnost in samo- 
stojnost delavcev, ki v sodnih in drugih postopkih dajejo udeležencem prav- 
no pomoč. 

Tudi v prihodnje, pri urejanju tistih pravnih področij, ki z novo ustavno 
ureditvijo še niso usklađena, bo treba upoštevati izoblikovane vsebinske usme- 
ritve. Zlasti bo pomembno upoštevati vse usmeritve, ki izhajajo iz ustave, zakona 
o združenem delu pa tudi zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
pri urejanju odnosov v kulturi, izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, v 
raziskovalni dejavnosti, pa tudi na področjih materialne proizvodnje posebnega 
družbenega pomena. Zakoni, ki urejajo ta področja so večji del že v različnih 
fazah zakonodajnega postopka; Seveda pa bo treba iste vsebinske usmeritve 
in zlasti tudi ustavne pristojnosti republike na teh področjih upoštevati tudi 
pri pripravi drugih zakonov,' ki še niso usklađeni z ustavno ureditvijo in ki jih 
navajamo v poročilu. 

To so le nekatere ugotovitve o realizaciji vsebinskih usmeritev resolucije 
o zakonodajni politiki republike, ki so prišle do izraza v zakonodajni dejavnosti 
po sprejemu resolucije. V nadaljevanju pa želim poudariti nekatera pomembna 
vsebinska, metodološka in proceduralna vprašanja samega zakonodajnega po- 
stopka, ki jih obravnava poročilo; 

Izmed vprašanj, obravnavanih v poročilu naj izdvojim tri. Vprašanje razme- 
jitve med državno in samoupravno normativo, vprašanje razmejitve med ure- 
janjem družbenih odnosov z zakoni ter s podzakonskimi, to je izvršilnimi in 
upravnimi predpisi ter vprašanje zagotovitve vsebinske in učinkovite delegatske 
razprave v vseh treh fazah zakonodaj nega postopka. 

V zvezi s prvim vprašanjem, to je vprašanjem razmejitve med državno 
normativo in urejanjem družbenih odnosov s samoupravnimi splošnimi akti, 
naj v začetku poudarim, da je skupščina ne le organ oblasti, temveč tudi organ 
družbenega samoupravljanja.: Pri uveljavljenem delegatskem sistemu so torej 
vsi akti skupščin družbenopolitičnih skupnosti rezultat družbenega samouprav- 
ljanja. Kljub temu pa se je treba zavzemati, da zakoni ne bodo posegali na pod- 
ročja oziroma, da ne bodo urejali vprašanj, ki bi jih morali urejati delovni 
ljudje in občani v različnih samoupravnih organizaoijah in skupnostih s samo- 
upravnimi splošnimi akti. Samoupravni splošni akti namreč vendarle izražajo 
še neposredne j še interese, zlasti pa temelje na konkretnih družbenih odnosih 
v posameznih samoupravnih sredinah. Zlasti se je treba izogniti vsakemu pose- 
ganju zakonske normative v urejanje tistih odnosov, ki jih lahko oblikujejo le 
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delavci in delovni ljudje v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ker gre 
za odločanje o delu in rezultatih dela. Ugotoviti je treba, da zakonodaja v posa- 
meznih primerih še vedno ne pušča dovolj prostora samoupravnemu urejanju 
družbenih odnosov. 

Razen področij in zadev, ki jih je treba po ustavi urejati le z zakonom, naj 
bi zakoni na drugih področjih urejali le temeljna razmerja. S samoupravnimi 
splošnimi akti naj se predvsem urejuje samoupravna organiziranost, naj se uskla- 
jujejo splošni, posebni in posamični interesi ter se na področju družbenoekonom- 
skih odnosov presegajo tržna razmerja in uveljavljajo načela vzajemnosti in 
solidarnosti. Samoupravni splošni akti so zlasti na mestu tedaj, kadar želijo 
določeni družbeni subjekti usmeriti svoje ravnanje in odločitve na posameznih 
področjih družbenega življenja, kadar torej ne gre za urejanje pravic in dolž- 
nosti neopredeljenega kroga delovnih ljudi in občanov. 

Na taka področja naj seže zakonodaja predvsem tedaj, kolikor samoupravno 
urejanje ne uspe in nastopijo motnje v samoupravnih odnosih ter so prizadeti 
družbeni interesi, zlasti na področju družbene reprodukcije. 

Kljub temu, da je tudi resolucija o temeljih zakonodajne politike republike 
posebej izpostavila potrebo po razmejitvi urejanja družbenih odnosov z zakoni 
in samoupravnimi splošnimi akti, pa stanje na tem področju ne zadovoljuje. 
Vzrokov za tako stanje je več. Včasih pri urejanju posameznih področij pozab- 
ljamo, da ni utemeljena potreba po družbeni intervenciji in da bi samoupravni 
subjekti lahko sami uredili medsebojne odnose. Potem, ko se je izkazala druž- 
bena intervencija na posameznih področjih kot potrebna, postopamo po inerciji, 
enako tudi na področjih kjer taka potreba ni izkazana. Vzrokov za poseganje 
zakonske normative v samoupravno urejanje družbenih odnosov je tudi v misel- 
nosti delovnih ljudi in občanov. Kadar namreč dejansko želimo uveljaviti dolo- 
čene odnose oziroma težnje, se nam zdi primerneje, da take odnose uredimo z 
zakoni, ki bodo s svojim sistemom sankcioniranja zagotovili njihovo realizacijo. 
Ne zaupamo torej dovolj samoupravnemu normiranju, ki se nam v primerjavi 
z zakonskim ne zdi dovolj učinkovito. Vzrok za tako nezaupanje v učinkovitost 
samoupravnega normiranja je deloma gotovo tudi v dejstvu, da na področju 
samoupravnega prava nismo razvili vseh pravnih institucij in sistema sankcij, 
ki bi zagotavljale njegovo uveljavitev. Včasih pa je podrobno zakonsko nor- 
miranje tudi posledica zahtev samih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki 
žele dobiti podlago za svoje delo in celo za svojo organiziranost v zakonskih 
normah, namesto da bi sami prevzeli iniciativo in odgovornost za samoupravno 
urejanje družbenih odnosov. Včasih lahko take težnje označimo celo kot beg 
od samoupravne odgovornosti, ki temelji na pravici uporabe, upravljanja in 
razpolaganja s sredstvi družbene lastnine. 

Zlasti v prihodnje bo treba pri zakonodajnem delu posvetiti veliko pozor- 
nost temu problemu. Pred seboj imamo sprejemanje nekaterih zakonov s pod- 
ročja družbenih dejavnosti posebnega družbenega pomena ter s področja mate- 
rialne proizvodnje posebnega družbenega pomena. Ti zakoni bodo urejali teme- 
lje družbenoekonomskih odnosov, pa tudi temelje samoupravne organiziranosti 
na teh področjih. Zagotoviti bo treba, da bodo na vseh teh področjih zakoni 
puščali dovolj prostora samoupravnemu normiranju in s tem tudi omogočili 
upoštevanje posebnosti posameznih področij. 

Pomembno vprašanje je tudi razmerje med urejanjem družbenih odnosov 
z zakoni ter s podzakonskimi predpisi izvršilnih in upravnih organov. V tem 
okviru je treba oceniti tudi obremenjenost delegatskih skupščin s številnimi in 
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kazuističnimi zakonskimi besedili. Čeprav resolucija o temeljih zakonodajne 
politike posebej opozarja na to razmejevanje, je vendarle treba ugotoviti, da 
glede tega problema nismo dosegli pomembnejših uspehov. Podrobne in kazui- 
stične določbe v republiških zakonih so še vedno pogost pojav, posamezna 
opozorila delovnih teles Skupščine SR Slovenije na možnost urejanja posamez- 
nih vprašanj s podzakonskimi predpisi pa gotovo ne zadostujejo. Dosledno bi 
bilo treba uveljaviti načelo, da je praviloma treba prepustiti vsa strokovno 
tehnična, organizacijska in procesualna vprašanja urejanju v podzakonskih pred- 
pisih, medtem ko naj zakoni urejajo predvsem temeljna vprašanja družbenih 
odnosov, ter tista materialna razmerja, ki so splošnega pomena za delovne ljudi 
in občane v republiki ter za njihove pravice in obveznosti. Prepodrobno in 
kazuistično normiranje družbenih odnosov z zakoni je tudi vzrok za prepogosto 
spreminjanje in dopolnjevanje zakonskih predpisov. Tudi stabilnost pravnega 
sistema torej zahteva, naj se urejanje družbenih odnosov z zakoni in podzakon- 
skimi predpisi dosledno razmeji. Pri tem je treba še poudariti da prepodrobno 
normiranje tudi zabriše odgovornost izvršilnih in upravnih organov za izvrše- 
vanje zakonskih predpisov, saj le-tem prepusti premalo vprašanj, da -bi jih 
uredili z izvršilnimi in upravnimi predpisi. 

Urejanje vprašanj strokovnega, tehničnega, organizacijskega in procedural- 
nega značaja z zakoni tudi ni v skladu z delegatskim sistemom, saj delegati ne 
morejo prevzeti odgovornosti za odločanje o vprašanjih strokovne narave, ki jih 
na eni strani ne poznajo, na drugi strani pa tako obremenjujejo zakonska bese- 
dila, da je iz njih težko izluščiti tiste rešitve, ki se nanašajo na urejanje temelj- 
nih vprašanj družbenih odnosov. 

Posebno pokornost je treba v zakonodajnem postopku posvetiti tudi zagoto- 
vitvi vsebinske in temeljite razprave v vseh fazah sprejemanja zakonov. Tu 
mislimo zlasti na prvi dve fazi, to je na odločanje o predlogu za izdajo zakona 
in na odločanje o osnutku zakona. 2e pri odločanju o predlogu za izdajo zakona 
je treba zavzeti jasna stališča do temeljnih sistemskih vprašanj. To omogoča 
predlagatelju, da sestavi sistemsko usklađen in celovit osnutek. Kolikor namreč 
v prvi fazi zakonodajnega postopka ne zavzamemo jasnega stališča do temeljnih 
sistemskih vprašanj, prihaja kasneje, zlasti pri odločanju o predlogih zakona, 
do številnih amandmajev, ki so posledica šele v tej fazi izoblikovanega stališča 
o posameznih temeljnih sistemskih vprašanjih. Kolikor so ti amandmaji pred- 
loženi šele tik pred zasedanji zborov, bodisi s strani predlagatelja ali drugih 
pooblaščenih udeležencev zakonodajnega postopka, delegati nimajo možnosti 
sodelovati pri njihovem vsebinskem oblikovanju, nemogoča pa je tudi temeljita 
razprava o vsebini amandmajev v delegatski bazi, še manj pa je mogoče uskla- 
jevanje različnih stališč. V takih primerih se morajo delegati odločati o rešitvah, 
vsebovanih v amandmajih, brez potrebnih usmeritev. 

Prav zaradi tega so zbori Skupščine SR Slovenije v zadnjem obdobju po 
sprejemu resolucije večkrat sprejeli v prvih fazah zakonodajnega postopka 
načelna in konkretna vsebinska napotila sestavi j alcem in predlagateljem zako- 
nov. Taka napotila so sprejeli na primer ob sprejemanju predloga za izdajo 
zakona o zdravstvenem varstvu, zakona o kulturnih skupnostih, ob sprejemanju 
osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini, pa tudi zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije. Ob 
obravnavanju osnutka tega zadnjega zakona so vsi trije zbori Skupščine SR 
Slovenije sprejeli celo skupščinski akt, ki je vseboval stališča in sklepe Skup- 
ščine SR Slovenije k osnutku omenjenega zakona. V nekaterih primerih pa so 
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zbori oblikovali enotno besedilo vsebinskih pripomb in stališč. Tak pristop 
zasledimo pri obravnavanju vseh predlogov za izdajo zakonov o samoupravnih 
interesnih skupnostih s področja družbenih dejavnosti, pri obravnavanju osnutka 
zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter ob obravnavanju osnutka zakona o zdravstvenem varstvu. 

Menimo, da je treba s tako prakso nadaljevati tudi v prihodnje. To pa 
seveda nalaga posebne obveznosti tudi predlagateljem. Da bi uspeli zagotoviti 
vsebinsko polno in učinkovito razpravo v prvih fazah zakonodajnega postopka, 
je treba v predlogih za izdajo zakonov posebej izpostaviti vsa odprta sistemska 
vprašanja, nakazati možne rešitve ter posledice takšnih rešitev. Vse te elemente 
morajo vsebovati obrazložitve predlaganih aktov. 

V zvezi z zagotovitvijo vsebinsko polne dn temeljite razprave v prvih fazah 
zakonodajnega postopka je seveda tudi vključevanje subjektivnih dejavnikov v 
razpravo o skupščinskih aktivih. Da bo lahko delegatski sistem v polni meri 
opravljal svojo družbeno vlogo tudi v zakonodajnem postopku, se morajo sub- 
jektivni dejavniki, zlasti družbenopolitične organizacije, vključiti v razpravo 
o predlaganih zakonskih besedilih že in predvsem v prvih fazah zakonodajnega 
postopka, ali pa celo v predhodnih fazah, ko se sprejema družbena odločitev o 
potrebi zakonskega urejanja določenega področja. Pri tem je pomembno, da 
se subjektivni dejavniki vključijo že v razpravo v delegacijah v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. Subjektivni dejavniki naj torej vplivajo 
na oblikovanje stališč v teh delegacijah, naj torej oblikujejo stališča v delegatski 
bazi. V tem okviru je zlasti treba tudi poudariti vlogo in velik pomen družbenih 
svetov. Družbeni sveti naj razpravljajo o odprtih sistemskih vprašanjih prav 
tedaj, ko se sprejemajo izhodišča za sprejemanje zakonskih osnutkov in 
predlogov. 

Seveda pa postavlja taka razprava v prvih fazah zakonodajnega postopka 
pred predlagatelje obveznost, da v kasnejših fazah obrazložijo, katera stališča 
in predloge različnih udeležencev zakonodajnega postopka so sprejeli in vklju- 
čili v zakonsko besedilo ter katerih ne in iz katerih razlogov. Doslej so namreč 
predlagatelji v posameznih primerih v kasnejših fazah obrazložili le tiste rešitve, 
ki so jih vključili v zakonsko besedilo, niso pa argumentirali in so molčali o 
zavrnjenih predlogih in stališčih. 

Za zagotovitev temeljite razprave v vseh fazah sprejemanja zakonov je 
potrebno odpraviti tudi nekatere druge pomanjkljivosti, na katere je opozarjala 
že resolucija o temeljih zakonodajne politike republike. Zlasti je treba dosledno 
spoštovati določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije in poslovnikov njenih 
zborov glede rokov pošiljanja gradiv, glede postopka in rokov posameznih faz 
sprejemanja zakonov in glede postopka sprejemanja amandmajev. 

Vsebinsko razpravo in odločanje v dveh fazah pa je treba zagotoviti tudi 
v postopku sprejemanja zakonov v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije, ki jih ta zbor sprejema v soglasju 
s skupščinami republik in avtonomnih pokrajin. Tudi v tem postopku je treba 
uveljaviti delegatska razmerja in s tem vpliv Skupščine SR Slovenije na odlo- 
čitve, sprejete v tem zboru ter na ta način poudariti tudi njeno odgovornost za 
vsebino takih odločitev. V ta namen pa je po našem mnenju treba uveljaviti 
v ustavi predviden dvostopenjski postopek pri dajanju soglasij in pooblas i'. 
Z delegatsko razpravo v konferencah delegacij, kamor naj se vključijo zlasti 
tudi vsi subjektivni dejavniki ter z razpravo v zborih Skupščine SR Slovenije 
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pa je treba oblikovati tudi usmeritve, ki naj jih upoštevajo delegati v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

Poročilo o uresničevanju resolucije obravnava še nekatera druga vsebinska, 
predvsem pa metodološka in proceduralna vprašanja zakonodajnega postopka. 
Tako na primer vprašanje skrajševanja rokov v posameznih fazah postopka 
za izdajo zakonov ter primerov hitrih postopkov, vprašanje obravnavanja tako 
imenovanih vsebinskih sklopov, kodifikacije posameznih področij družbenih 
odnosov, vprašanja v zvezi z izdajanjem prečiščenih besedil zakonov, v zvezi 
z medsebojno usklajenostjo posameznih zakonov ter v zvezi z vsebinsko enakim 
opredeljevanjem pravnih institutov v različnih zakonskih besedilih, vprašanje 
povzemanja določb zveznih zakonov v republiške, vprašanje retroaktivnosti 
zakonskih določb ter vsebinska vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z obravna- 
vanjem zveznih zakonov, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, v soglasju s skupščinami republik 
in avtonomnih pokrajin ter v zvezi z razpravo in oblikovanjem stališč do zako- 
nov, ki jih sprejema Zvezni zbor te skupščine. 

Poleg poročila o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike 
republike je zborom predložen tudi osnutek stališč in sklepov. Prav zaradi tega, 
da bi zagotovili temeljito razpravo v delegatski bazi in pri vseh udeležencih 
zakonodajnega postopka, smo se na predlog delovnih teles Skupščine SR Slo- 
venije, pa tudi družbenopolitičnih organizacij, odločili da bomo sprejemali sta- 
lišča in sklepe v dvofaznem postopku. Razprava, ki se je že doslej odvijala v 
delovnih telesih skupščine in v okviru drugih udeležencev zakonodajnega po- 
stopka, je že doslej dala nekatere pomembne predloge in dopolnitve, ki jih 
bo mogoče upoštevati pri oblikovanju predloga omenjenih stališč in sklepov. 
Pričakujemo, da bo tudi razprava v delegacijah, ki bo prišla do izraza na današ- 
njih zborih, prispevala k oblikovanju usmeritev za vse udeležence zakonodajnega 
postopka ter tako vplivala na sistemsko usklajeno in družbeno učinkovito zako- 
nodajno politiko. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala lepa predsedniku Zakonodajno- 
pravne komisije za njegovo uvodno besedo. Prosim tovariša Vlada Klemenčiča, 
podpredsednika Republiške konference Socialistične zveze, da povzame besedo. 

Vlado Klemenčič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Eden od namenov današnje razprave je, da kritično osvetli vključevanje in 

delovanje vodilnih subjektivnih sil družbe v razvoj delegatskega sistema in 
razmerij. Na tej podlagi naj bi opredelili konkretne naloge za prihodnje, upo- 
števajoč predloženo poročilo, pri oblikovanju katerega so sodelovala tudi te- 
lesa Socialistične zveze. O uresničevanju delegatskega sistema in nalogah So- 
cialistične zveze je prejšnji teden razpravljalo predsedstvo Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije. Poudarki s te seje so s še nekaterimi ugotovitvami, 
izoblikovani v okviru Republiške konference, hkrati izhodišče za ta prispevek 
na današnjem zasedanju. 

Znano je, da so po ustavi iz leta 1974 Zveza komunistov, Socialistična zveza, 
sindikati ter druge družbenopolitične organizacije tudi formalno vključene v 
politični sistem kot sestavni del delegatskega sistema. Verjetno zato tudi ni naj- 
bolje govoriti o vključevanju družbenopolitičnih organizacij v delegatski sistem. 
To bi se namreč lahko razumelo kot da so te organizacije predvsem nekakšen 



10. oktobra 1979 649 

zunanji faktor ali celo dejavnik, ki si zuna.i sistema lasti oblast ter svoja stališča 
vsiljuje delegatom. 

Vendar vemo, da v našem političnem sistemu razmerja med posameznimi 
dejavniki tega sistema niso postavljena tako. Vloga družbenopolitičnih organi- 
zacij bi bila bistveno okrnjena, če ne bi delovale kot sestavni del delegatskega 
sistema in je danes okrnjena v tolikšni meri, v kolikor te organizacije še niso 
sestavni del delegatskega sistema. 

Družbenopolitične organizacije se ne morejo uveljaviti z neposrednim delo- 
vanjem prek državnega aparata oziroma s splošnim političnim propagandnim 
delovanjem. Prav tako se vloga družbenopolitičnih organizacij ne zaključuje 
s tem, da neodvisno od delegatskih razprav obravnavajo različne teme ter o tem 
sprejemajo stališča, resolucije ter deklaracije. S tem še ne rešujejo družbenih 
vprašanj, saj ti predlogi lahko postanejo splošno zavezujoče norme ravnanja 
šele, ko dobijo potrditev v delegatskih skupščinah in ko prakso s svojim delom 
spremene samoupravno organizirani delavci in občani. 

Zato je obseg takšnega dela pretiran ter bi se te organizacije morale bolj 
osredotočiti na razreševanje življenjskih vprašanj oziroma vseh tistih tem, ki so 
na dnevnih redih samoupravnih organov v organizacijah in skupnostih, vključno 
s temami, ki jih obravnavajo skupščine ter njihovi organi ter druga delegatska 
telesa v političnem sistemu. 

Skratka gre za uresničevanje gesla: manj splošnih resolucij in deklaracij 
znotraj družbenopolitičnih organizacij ter več njihovega sodelovanja pri iskanju 
najboljših možnih predlogov v okviru delegatskega sistema. 

Samo z obravnavo teh tem ter dajanjem pobud za delegatsko obravnavo 
aktualnih vprašanj lahko družbenopolitične organizacije ohranjajo in pridobi- 
vajo zaupanje širokega kroga ljudi. Zapiranje vase bi jih nedvomno vodilo 
v oblikovanje in obravnavo izmišljenih družbenih dilem, kabinetsko načrtovanje 
družbenega razvoja bi jih v končni konsekvenci potisnilo docela na obrobje 
družbenega dogajanja. Zato je treba nadaljevati z uresničevanjem usmeritve 
skladno s katero Socialistična zveza skupaj z Zvezo komunistov, Sindikati, Zvezo 
socialistične mladine, Zvezo združenj borcev, kakor tudi z družbenimi organi- 
zacijami, združenimi v SZDL ter znanostjo spremlja različna področja dela 
delegacij in delegatskih teles ter na tej podlagi organizira demokratično raz- 
pravo o teh vprašanjih ob udeležbi vseh zainteresiranih. 

Izoblikovani pogledi, mnenja in predlogi so podlaga za nastop članov in 
delegatov družbenopolitičnih organizacij v delegacijah, konferencah delegacij, 
v skupščinah in drugih delegatskih telesih. Drugače povedano, družbena vpra- 
šanja se obravnavajo in urejajo v samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
v skupščinah in drugih družbenih organih, ob demokratičnem in odgovornem 
sodelovanju družbenopolitičnih organizacij. Ta pristop je še vedno temeljni 
kriterij za ocenjevanje dela in posebej učinkovitosti družbenopolitičnih orga- 
nizacij v delegatskem sistemu. 

Razumljivo je, da ni treba izhajati iz tega, da bodo v delegatskih telesih 
mnenja in predlogi družbenopolitičnih organizacij vselej sprejeti. Ali celo, da 
naj bi bila ta telesa nekakšna transmisija za uveljavljanje stališč družbenopo- 
litičnih organizacij v življenju. Gotovo je, da današnji delegati ne bi sprejeli 
takšne vloge. Člani družbenopolitičnih organizacij se pri svojih nastopih morajo 
zavedati spremenjenih okoliščin in svoje nove vloge, opredeljene v delegatskem 
in sploh političnemu sistemu. Zavzemati se morajo, da pridobijo zaupanje dele- 
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gatov ter da izoblikovana stališča uveljavljajo v demokratični razpravi, z 
usklajevanjem mnenj in iskanjem skupnih predlogov. 

To vključuje možnost spremembe prvotnih stališč, njihovo dopolnjevanje ter 
oblikovanje kompromisnih odločitev, če te vendarle pomenijo premik v smeri 
napredka. Samo na takšnem realnem terenu se lahko družbenopolitične organi- 
zacije bojujejo za uveljavitev svoje politike in stališč ter prispevajo k dejanski 
stabilnosti političnega sistema. Zlasti je pri tem pomembno delovanje v delega- 
cijah in konferencah delegacij, kjer je odsotnost družbenopolitičnih organizacij 
najbolj občutna. 

To pomeni uresničevanje ideje, da naj se vse sile socialističnega družbenega 
ustvarjanja demokratično organizirajo okrog delegatskega sistema kot ogrodja 
celotnega družbenega in političnega sistema. Hkrati se s tem družbenopolitične 
organizacije odmikajo od vloge političnih strank kot monopolnih nosilcev razpo- 
laganja s politično oblastjo, ki se v parlamentarnem sistemu tudi nenehno boju- 
jejo za oblast, postajajo specifična odprta oblika interesne organiziranosti delov- 
nih ljudi in občanov, nujna v sodobni družbi zaradi celovite obravnave družbenih 
vprašanj. Sedanje družbene razmere, sedanja stopnja njene razvitosti še ne 
omogoča spontane graditve socialističnih, samoupravnih odnosov, čeprav takšnih 
možnih pobud ne gre zavračati. 

V tem smislu te organizacije prav tako izražajo pluralizem samoupravnih 
interesov, se pravi delujejo v družbenih razmerah, ko obstajajo različni ideološki 
nazori, različna politična prepričanja, številni materialni in drugi interesi, pa 
tudi zavzemanje za skupne humanistične cilje družbenega razvoja, itd. 

V takšnih razmerah morajo družbenopolitične organizacije s svojim delo- 
vanjem zagotavljati spoštovanje sprejetih demokratičnih pravil razprave in obli- 
kovanja odločitev ter se zavzemati za uveljavljanje napredne socialistične vse- 
bine teh razprav in predlogov. 

Drugo vprašanje se nanaša na vlogo posameznih družbenopolitičnih orga- 
nizacij v delegatskem sistemu in na njihovo medsebojno sodelovanje pri oprav- 
ljanju te naloge. Gre predvsem zato, kakšna je specifična vloga posamezne orga- 
nizacije pri uresničevanju načela, da mora biti politika v družbenopolitičnem 
delovanju sestavni del pluralizma samoupravnih interesov in ne v zakupu ozi- 
roma v rokah političnih strank. Slednje je povezano z dejstvom, da družbeno- 
politične organizacije niso nekakšna politična sila nad samoupravnimi interesi 
ali zunaj samoupravnega pluralizma interesov. 

Zveza komunistov je v času uveljavljanja delegatskega sistema izpeljala 
organizacijske spremembe ter nekatere spremembe v metodah dela prav z name- 
nom, da se po eni strani bolje usposobi za delovanje v delegatskem sistemu ter 
po drugi strani za učinkovitejše delovanje v drugih družbenopolitičnih orga- 
nizacijah. 

V skladu s tem so odpravljena različna telesa znotraj Zveze komunistov ter 
s tem onemogočena usmerjenost predvsem na sestankovanje znotraj organiza- 
cije. Gre za obračun s tako imenovanim zaprtim forumskim delovanjem, ki 
ustvarja videz, da se po tej poti družbena vprašanja rešujejo ter za opuščanje 
tako imenovanega transmisijskega delovanja, ko je zlasti izvršitev nalog Zveze 
komunistov prenašala na druge dejavnike političnega sistema. Posebej je z 
uvedbo izvršnih sekretarjev izpeljana ideja o aktiviranju Zveze komunistov 
navzven za utrditev njene demokratične povezanosti z vsemi deli družbe. Se 
pravi, da ne bi delovala kot zunanji idejnopolitični in akcijski dejavnik, ampak 
kot notranja napredna sila samoupravnega in delegatskega sistema. 
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Kar zadeva vlogo sindikatov kaže opozoriti, da se v splošnem navadno pod- 
cenjuje njihova odgovornost pri razvijanju samoupravne demokracije. V širši 
javnosti še vedno prevladujejo ustaljeni klasični pogledi na vlogo sindikatov, 
poudarja se njihova delavsko zaščitna funkcija in podobno. Toda vsaj takšnega 
pomena je odgovornost sindikatov za razvijanje družbenoekonomskih odnosov, 
še posebej za širjenje vpliva in s tem samoupravljanje delavcev na tista pod- 
ročja družbene reprodukcije, o katerih se sprejemajo odločitve zunaj organizacij 
združenega dela, se pravi ko gre za odločanje v bančništvu, v samoupravnih 
interesnih skupnostih, v upravnih organih in skupščinah, ki s predpisi posegajo 
v procese gospodarjenja. Prav zato je toliko nujno, da okrepimo delovanje sin- 
dikatov v vseh organizacijskih oblikah združenega dela. Pri tem naj bi bil 
v prihodnje poudarek na tistih sindikalnih aktivnostih, ki predstavljajo oporo 
delegatom iz združenega dela pri opredeljevanju o različnih družbenoekonom- 
skih vprašanjih, ki se razrešujejo zunaj organizacij združenega dela. 

Iz tega izhaja tudi vloga Zveze komunistov, sindikatov in drugih družbeno- 
političnih ter družbenih organizacij v okviru Socialistične zveze, ki naj bi delo- 
vala kot najširša fronta socialističnih sil. Te zamisli v praksi še nismo uspeli 
uresničiti v nekaterih pomembnih vidikih in verjetno je, da to spodbuja ohra- 
njanje načelnih omahovanj in pomislekov glede ideje o Socialistični zvezi kot 
najširši fronti. 

Z ene strani obstaja kritika, da fronta še vedno ne deluje kot fronta, ampak, 
da posamezne družbenopolitične organizacije delujejo po starem, se pravi neod- 
visna druga od druge. Po drugi strani je moč slišati kritiko, da se Socialistična 
zveza ne sme preleviti v nekakšno politično kapo, zlasti nad nekaterimi drugimi 
družbenopolitičnimi organizacijami. Na obeh kritikah je nekaj resnice, čeprav 
situacije ni moč docela enačiti po posameznih okoljih. Drži tisti del teh kritik, ki 
opozarja, da je še vedno premalo skupnega, združenega delovanja družbenopo- 
litičnih organizacij v okviru Socialistične zveze. 

Slednja pri tem ni kapa nad drugimi organizacijami, ampak mesto, kjer 
delegati teh organizacij lahko uresničujejo stik z najširšimi plastmi družbe. 
Socialistična zveza je dejansko naša naj množične j ša organizacija ter tako na 
tej podlagi objektivno omogoča široko demokratično sodelovanje organiziranih 
sil družbene zavesti s samoupravnimi organi, organizacijami, občani, znanostjo 
in tako naprej. 

Od nas vseh je odvisno koliko bo ta možnost uresničena kot dejanska pred- 
nost. Predpostavka tega združevanja sil v okviru Socialistične zveze je, da morajo 
biti družbenopolitične organizacije samostojne pri svojem delu in odgovorne 
svojemu članstvu. To velja tudi za društva in podobna združenja ljudi v okviru 
Socialistične zveze, ki s takšnim povezovanjem ne izgubljajo svoje interesne 
indentitete, ampak jo pridobivajo, ko se vključujejo v to vseljudsko politično 
organizacijo. 

Po drugi strani odgovornost svojemu članstvu ne pomeni, da naj družbeno- 
politične organizacije delujejo neodvisno druga od druge. Tak pristop bi onemo- 
gočal njihovo integriranost v delegatski sistem. Več kot jasno je, da te v našem 
sistemu niso postavljene kot konkurenčne organizacije z namenom, da vsaka 
skuša pridobiti čim več vpliva in oblasti tudi na račun drugih. Gre le za različne 
vidike družbenih interesov delovnih ljudi in občanov in njihovih organizacij in 
skupnosti, ki se organizirajo v posameznih organizacijah, vendar v enotnem 
sistemu socialistične demokracije. 
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Ugotavljamo, da Socialistična zveza še ni dovolj usposobljena za skladno 
akcijo vseh družbenopolitičnih in drugih dejavnikov, ki sestavljajo fronto. Vzroki 
zato leže v Socialistični zvezi, kot tudi v vseh dejavnikih, ki fronto sestavljajo. 
Predvidena volilna konferenca Republiške konference Socialistične zveze v 
decembru naj bi imela pomembno vlogo glede usposabljanja za te naloge. Tudi 
pobudo kolektivnega vodenja in odgovornosti je treba obravnavati in uresni- 
čevati v okviru nalog Socialistične zveze kot fronte, ki deluje v delegatskem 
sistemu. Narobe bi bilo, če bi pri tem izhod iz težav iskali predvsem v organi- 
zacijskih spremembah znotraj Socialistične zveze. Verjetno smo tudi sicer v 
družbi kot celoti preveč nagnjeni k temu, da krivca za različne težave iščemo 
v sistemu, namesto v naši premajhni aktivnosti in zaostrovanju odgovornosti za 
prevzete obveznosti. Iz tega potem izvirajo nenehni predlogi za spremembe 
sistema, namesto, da bi se usmerili v konkretno družbeno akcijo. Slednje velja 
tudi za usposabljanje Socialistične zveze, da skupaj z drugimi dejavniki deluje 
kot fronta v delegatskem sistemu. Organizacijske rešitve in spremembe v me- 
todah dela lahko ustvarjajo ugodne pogoje za takšno delovanje, ali pa ga za- 
virajo, vendar pa bi bilo narobe, če bi temu pripisovali prevelik pomen. Pri- 
hajamo sicer v situacijo, da sprejemamo sklepe na sklepe, predpise na pred- 
pise, organizacijske spremembe na organizacijske spremembe, vendar vse 
skupaj ne daje pričakovanih rezultatov, ker ni podprto s povečano družbeno 
akcijo in okrepljeno odgovornostjo. 

Tisto, kjer bi organizacijske rešitve lahko dejansko ovirale učinkovitejše 
delo Socialistične zveze, so bili predlogi, da se v okviru uresničevanja kolek- 
tivnega vodstva in odgovornosti organizacijsko preoblikuje po analogiji z 
Zvezo komunistov. Ideja, da se gre tudi v okviru Socialistične zveze na ne- 
kakšne izvršne sekretarje, pa ne ustreza specifičnostim Socialistične zveze 
glede na Zvezo komunistov; upoštevati je treba razlike v vlogi teh dveh orga- 
nizacij. Socialistična zveza kot fronta mora imeti telesa, ki bodo izrazila njen 
frontni značaj. 

Problem, ki otežuje uveljavljanje družbenopolitičnih organizacij v dele- 
gatskem sistemu ter prav tako vlogo Socialistične zveze kot fronte, je parale- 
lizem pri delu teh organizacij oziroma podvajanje dela. Iste teme se tako rekoč 
na enak način obravnavajo v istem času v več organizacijah. Problem parale- 
lizma v delu je pravzaprav še širši, saj se dogaja, da prihaja do takšnega pre- 
krivanja tudi z drugimi organizacijami v našem sistemu, vključno z držav- 
nimi organi. Pri tem tekočo gospodarsko problematiko, delovanje političnega 
sistema ali planiranja skušajo obravnavati na enak način različne organiza- 
cije. Ustvarjajo se razmere, v katerih se zdi, da smo vsi odgovorni za vse. 
Razumljivo je, da se ob tem znižuje tudi domišljenost in argumentiranost spre- 
jetih stališč. Zato je nujno, da vsaka družbenopolitična organizacija poišče 
svojo specifično vlogo skladno z interesi, ki jih združuje prek svojega članstva. 
O vseh tistih temah, kjer je potrebno glede tega sodelovanja, mora predvsem 
odigrati svojo vlogo Socialistična zveza kot frontna organizacija, ponekod pa 
tudi drugi organi in organizacije, skladno s svojo vlogo, na primer družbeni 
sveti. 

Skupno programiranje del, izmenjava informacij o programih dela je zato 
nujna praktična zahteva, ki naj se uresničuje med družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami in drugimi dejavniki v našem političnem sistemu in to od ravni 
krajevne skupnosti naprej. Takšno programiranje je eden pomembnih stebrov, 



10. oktobra 1979 653 

na katerih temelji izgradba, ki jo imenujemo enoten sistem socialistične demo- 
kracije. 

Če sedaj iz teh izhodišč ocenjujemo delovanje Socialistične zveze v dele- 
gatskem sistemu, lahko ugotovimo, da je storjen napredek glede programira- 
nja dela delegatskih skupščin ter organizacij Socialistične zveze na različnih 
ravneh. Na republiški ravni se ob tem srečujemo s predlogom, ki ga po mojem 
brez jasne opredelitve ne bi kazalo sprejeti. To je, da naj bi imelo Predsedstvo 
Republiške konference vlogo delegatske baze za nastop delegatov Socialistične 
zveze in drugih organizacij v skupščini. Predsedstvo je lahko neposredno, samo 
zase v tej vlogi le poredkoma. Na primer, ko posamezni politični dogodki ter- 
jajo avtoriteto takšnega foruma, kot je predsedstvo ali konferenca. Takrat je 
možno predvideti razpravo na teh telesih z namenom, da se oblikujejo stališča 
za delegate. 

Drugo je, ko je pred tem izpeljana razprava znotraj organizacij, ki sestav- 
ljajo fronto, ter je treba uskladiti poglede različnih dejavnikov, ker ta neuskla- 
jenost zavira družbeno akcijo. Enako velja, ko je treba po obravnavi v raz- 
ličnih telesih Socialistične zveze zaradi uskladitve razpravo zaključiti na pred- 
sedstvu. Vendar bodo morala tudi v teh primerih nositi glavno breme priprav 
za oblikovanje stališč in priporočil, ki bi služila kot opora za delovanje dele- 
gatov druga telesa. To vlogo morajo opravljati sveti in sekcije Socialistične 
zveze. Posebej še, ker je pozitivni premik v tej smeri narejen. Tudi s stališča 
uveljavljanja skupščin in drugih delegatskih teles je primerneje, če delegati 
družbenopolitičnih organizacij nastopajo z mnenji, izoblikovanimi v svetih in 
sekcijah, kot pa da v teh razpravah praviloma nastopajo z avtoriteto pred- 
sedstva. 

Prav je, da se vnaprej določi potek, širina, organizacija razprave o 
posamezni temi, ki bo pozneje predmet skupščinske ali druge obravnave. Druž- 
bene organizacije seveda ne sprejemajo posebej stališč za družbenopolitični 
zbor ali skupščino, ampak se opredeljujejo za družbeno akcijo, ki naj pomaga 
prebroditi družbene težave in hkrati s tem dajo usmeritev za delo delegatov. 
Izkušnje iz letošnjega leta, ko smo na seji Republiške konference zgodaj 
spomladi opredelili izhodišča za naše vključevanje v vrsto skupščinskih raz- 
prav, je v osnovi pokazala pravilnost take poti. Lahko bi rekli, da je letošnje 
oblikovanje programa Skupščine SR Slovenije kot dela skupnega programa 
družbenopolitične aktivnosti v republiki, dalo prve rezultate. Za Socialistično 
zvezo so zlasti pomembne izkušnje, ki smo si jih v tem času pridobili z iz- 
polnjevanjem nalog, ko smo se vključevali v izpolnjevanje tega programa. 

V prihodnje bo že v pripravi programa treba odgovorneje oceniti, kakšne 
so realne možnosti za takšno terminsko razporeditev posameznih problemskih 
sklopov v programu. V ta namen bo potrebno ob razpravi o programu oceniti, 
o katerih problemskih sklopih je potrebno organizirati široko razpravo, o kate- 
rih le preverjanje skladnosti predlogov skupščinskih odločitev z že sprejetimi 
stališči in usmeritvami v Republiški konferenci SZDL in njenih organih. Iz- 
kušnje namreč kažejo, da je bil zalogaj prevelik, saj se vse občinske organiza- 
cije niso mogle vključiti v hkratno vodenje petih širokih razprav, na primer 
o zakonskem urejanju svobodne menjave dela, o stanovanjskem gospodarstvu, 
usmerjenem izobraževanju, sistemu planiranja in na priprave srednjeročnih in 
drugih planov. Poleg tega je prihajalo do časovnih stisk in smo se s stališči in 
usmeritvami kot politično sintezo široke razprave v nekaj primerih vklju- 
čevali šele v zadnjo fazo skupščinskih postopkov. Prav bi bilo, če bi v prime- 
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rih, ko gre za strateške usmeritve, s svojimi stališči in usmeritvami zagotavljali 
politično oporo že delegacijam, ko o tem razpravljajo. 

Vsekakor bo treba, da se do posameznih pomembnejših vprašanj, ki so v 
skupščinski razpravi, opredeljujemo že preje, tako da bodo v zakonodajnih 
postopkih delegatom ta mnenja na voljo v fazi osnutkov in tudi že delovnim 
telesom pred razpravo na zborih. 

Razen tega ocena stanja in izkušnje kažejo, da bo treba usmeriti naše 
razmišljanje o razvijanju družbenopolitičnih organizacij kot notranje gibalne 
sile delegatskega sistema, zlasti na taka področja in sklope nalog kot so: 

Nadaljnje razvijanje vsebine ter metod obveščanja celotne delegatske baze 
in članov delegacije o vseh bistvenih družbenih vprašanjih, ki so pomembna 
za delegatsko opredeljevanje in odločanje ter za dosledno uresničevanje dele- 
gatsko sprejetih odločitev. Neodvisen, odprt sistem zanesljivih informacij je 
pomembna opora delegatskega sistema in sploh nujnost demokratične družbe. 

Drugo, ustvarjanje take družbene klime in odnosov, ki bodo spodbujali in 
omogočali vsestransko kritično in ustvarjalno razpravo v vseh družbenih oko- 
ljih o vprašanjih, ki so predmet delegatskih obravnav in odločanja ter prispe- 
vali k sprožanju pobud in predlogov v delegatski bazi za reševanje življenjskih 
interesov in potreb ljudi. Sem sodi tudi trajno povezovanje ter sodelovanje 
temeljnih samoupravnih skupnosti in organizacij ter njihovih delegacij med 
seboj. Nadalje, pomoč in odgovornost družbenopolitičnih organizacij za vsebin- 
sko uveljavljanje zamenljivosti delegatov ter za kolektivno delo delegacij 
in ne nazadnje razvijanje nove, samoupravljalske kulture v vseh odnosih in 
procesih samoupravnega delegatskega odločanja. 

Tretje, zagotavljanje načrtnega in trajnega družbenega usposabljanja čla- 
nov delegacij, ki bo morala bolj kot mnogokje danes izhajati iz ocene stanja 
ter izkušenj in razmer v sleherni temeljni skupnosti in organizaciji in hkrati 
upoštevati ter vključevati — mimo vprašanj iz osnovnega programa usposablja- 
nja — tudi vse pomembne sklope vprašanj, ki se bodo obravnavala in reševala 
v procesu delegatskega odločanja. Skratka, gre za programe, ki delegate uspo- 
sabljajo ob določenih temah neposredno za delegatsko delo. V dosedanjih pro- 
gramih izobraževanja in usposabljanja so preveč prevladale tiste teme, ki de- 
legate v splošnem usposabljajo za njihovo delo oziroma sploh širijo njihovo 
znanje. 

Kaže se zavzeti tudi za to, da se konkretnemu delovanju delegacij in dele- 
gatov posveti več pozornosti v sredstvih javnega obveščanja. Poleg potrebne 
družbene informacije o tem delu naj bi s konkretnejšim in bolj afirmativnim 
pisanjem o sejah delegacij ter skupščinskih delovnih teles ter zborov zagoto- 
vili, da bo pri poročanju prišel do izraza pluralizem samoupravnih interesov, 
ki se v razpravah tudi dejansko izraža. V sedanjem poročanju je neredko za- 
krit z nekakšnimi splošnimi formulami. Takšno poročanje bo soustvarjalo po- 
goje oziroma prispevalo h konkretizaciji odgovornosti delegatov. Te odgovor- 
nosti doslej praktično še nismo uveljavili oziroma vsaj širše ni znan primer 
izvedenega postopka odpoklica delegata zaradi nedelavnosti. 

Ob koncu velja poudariti, da je razprava na predsedstvu Republiške kon- 
ference izzvenela v smeri podpore že v uvodni besedi izrečenim mislim, to je, 
da težave ob uveljavljanju delegatskega sistema in razmerij ne smejo pome- 
niti poziv za iskanje krajših poti in bližnjic s katerimi bi se delegatski sistem 
zaobšel. Kakor koli je pot v smeri utrjevanja delegatskega sistema utrudljiva, 
je hkrati edina, ki na daljši rok zagotavlja družbi stabilnost in sploh vse tisto, 
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kar razumemo pod izrazom samoupravna socalistična demokracija. Predlagal 
bi, da skušamo z zavzeto družbeno akcijo izpolniti naloge, ki smo jih opredelili 
glede nadaljnjega uresničevanja delegatskega sistema in odnosov, in sicer 
vsakdo tisto, za kar je skladno s svojo družbeno vlogo zadolžen. Pri tem je 
potrebno, da pravilno odmerimo zahtevnost nalog glede na naše sposobnosti, 
vključno z akcijsko voljo, kajti sicer dejanski premiki v življenju ne bodo 
skladni s pričakovanimi rezultati. Hvala lepa. 

Predsedujoča Silva Jereb: Tovariišu Vladu Klemenčiču se zahvalju- 
jem za njegovo razpravo. 

S tem zaključujem skupno zasedanje. 
Delegati Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin nadaljujejo z delom 

vsak v svoji dvorani, tovariš Emil Tomažič pa odreja za delegate Zbora zdru- 
ženega dela 30 minutni odmor. 

(Zasedanje je bilo končano ob 11.10.) 



21. novembra 1979 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 9.45. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine S;R Slovenije, na katerem bomo poslušali uvodno ob- 
razložitev Izvršnega sveta k predlogom zakonov s področja družbenih dejav- 
nosti, ki jo bo podal tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta in 
predsednik Odbora Izvršnega sveta za družbene dejavnosti. 

Besedo ima tovariš Dušan Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Ko ste 
v maju sprejemali zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, smo ugo- 
tovili, da bodo šele takrat, ko bodo v skladu s tem zakonom sprejeti zakoni za 
posamezna področja družbenih dejavnosti dane vse osnove, da se svobodna 
menjava dela tudi v praksi začne hitreje razvijati in uresničevati. 

Na zasedanjih zborov v juniju ste tako sprejeli osnutke teh področij za- 
konov, za današnje zasedanje pa smo vam v sprejem predložili prvo skupino 
predlogov zakonov in sicer predlog zakona o svobodni menjavi dela na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja, predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih, predlog zakona o skupnostih socialnega varstva, 
predlog zakona o družbenem varstvu otrok, predlog zakona o socialnem skrb- 
stvu in predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture. 

Te zakone danes sprejemajo kot enakopravni zbor tudi skupščine ustrez- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Po sprejemu osnutkov zakonov v zborih Skupščine SR Slovenije se je 
nadaljevala živahna razprava o predlaganih zakonskih rešitvah, tako da je pri 
oblikovanju predlogov sodelovala vrsta strokovnih in družbenopolitičnih de- 
lavcev, upoštevani pa so bili poleg pripomb in stališč, ki ste jih izrazili ob 
sprejemanju osnutkov tudi predlogi in sugestije iz razprav v organizacijah 
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združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih s področja družbenih 
dejavnosti, kakor tudi iz razprav v družbenopolitičnih organizacijah. 

V razpravah o predlogih zakonov je bilo danih tudi vrsta predlogov, ki so 
težili k podrobnejšemu urejanju določenih vprašanj na posameznem področju. 
V skladu z resolucijo o zakonodajni politiki pa je predlagatelj skušal z zako- 
nom urediti samo tiste zadeve, ki morajo biti na posameznem področju ure- 
jene enotno, medtem ko vse podrobnosti prepušča urejanju s samoupravnimi 
akti, kot na primer zagotavljanje uresničevanja načela javnosti dela skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti in njihovih organov, sodelovanje družbe- 
nopolitičnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti v delu skupščine sa- 
moupravne interesne skupnosti, naloge in način dela skupnih organov skup- 
nosti in podobno. 

S spremembami in dopolnitvami, ki so zajete v amandmajih, ki predstav- 
ljajo sestavni del v Poročevalcu objavljenih predlogov, je predlagatelj upo- 
števal že tudi pripombe iz razprav o predlogih zakonov, zato smatramo, da je 
pobuda delegatov iz Žalca, da se predlogi zakonov zaradi števila amandmajev 
zavrnejo, najbrž odveč, razen seveda če ne pride na današnji seji do različnih 
amandmajev, ki bi jih oblikovale posamezne skupine delegatov in jih ne bi 
mogli uskladiti. 

V zvezi z amandmaji gre pri vseh zakonih v celem paketu v glavnem za 
štiri vsebinske dopolnitve in sicer: 

1. S temi amandmaji smo v največji možni meri skušali uskladiti do- 
ločbe, ki se v posameznih zakonih nanašajo na postopek planiranja in sesta- 
vine planskih aktov na teh področjih. Za delovno zasnovo predloga zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Slovenije, ki je bil prav 
te dni sprejet v Izvršnem svetu in je bil tudi predlog poslan delegatom. 

Z dopolnitvami so v predlogih zakonov natančneje opredeljene in raz- 
mejene sestavine smernic za plan in elementov za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih plana, vsebina samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov, ter planov samoupravnih interesnih skupnosti, upoštevajoč 
pri tem specifičnosti posameznega področja dejavnosti. 

2. V razpravah o predlogih zakonov je bila izražena pripomba, da je po- 
trebno določila, ki nalagajo uporabnikom in izvajalcem v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, da med drugimi nalogami sprejemajo tudi ukrepe za od- 
pravljanje motenj na posameznih področjih dejavnosti, ki so nastale zaradi 
nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih, ali zaradi spre- 
memb v materialnih ali kadrovskih zmogljivostih izvajalcev, dopolniti z dolo- 
čilom, ki bo zavezalo uporabnike in izvajalce, da določijo postopek in način 
vračila oziroma poračuna presežkov sredstev, ki se zaradi obstoječega sistema 
zagotavljanja sredstev za te dejavnosti pojavljajo na računih posamezne sa- 
moupravne interesne skupnosti. S predloženo dopolnitvijo predlogov zakonov 
so te zahteve upoštevane. 

3. Tako v osnutkih kot v objavljenih predlogih zakonov se določa, da daje 
Izvršni svet pristojne družbenopolitične skupnosti soglasje k samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi posebne samoupravne interesne skupnosti, oziroma 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki ne nastopajo kot enakopraven zbor z 
zbori družbenopolitične skupnosti in z njihovim statutom. 

Opozorjeni smo bili, da to ni v skladu z določbami prvega odstavka 68. 
člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki velja tudi za take 
skupnosti. Potrebno pa je tudi upoštevati, da se posebne samoupravne inte- 
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resne skupnosti ustanavljajo za območje Socialistične republike Slovenije in da 
delegati v skupščinah teh skupnosti sprejemajo odločitve, pomembne za ce- 
lotno področje določene dejavnosti. Zato je bilo potrebno to določilo spreme- 
niti tako, da daje soglasje tudi k samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
take samoupravne interesne skupnosti in k njihovim statutom skupščina pri- 
stojne družbenopolitične skupnosti. 

4. V razpravah o predlogih predloženih zakonov se je pokazala potreba, 
da se določila, ki se nanašajo na delo in delovanje delovnih skupnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti dopolnijo tako, da bo zagotovljen bolj nepo- 
sreden vpliv uporabnikov in izvajalcev na delo delovne skupnosti. Zato dopol- 
njujemo predloge zakonov z določilom, ki je v skladu s 404. in 408. členom 
zakona o združenem delu in določa, da je k določbam statuta, ki se nanašajo 
na uresničevanje nalog zaradi katerih se delovna skupnost oblikuje, programu 
njenega dela ter razvidu del in nalog delovne skupnosti potrebno soglasje 
skupščine oziroma skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki so delovno 
skupnost oblikovale. 

Poleg teh štirih vsebinskih dopolnitev predlogov zakonov, se predloženi 
zakoni, upoštevajoč pripombe in predloge, od osnutkov razlikujejo še v na- 
slednjem. 

Ze pri naslovih nekaterih zakonov lahko ugotovimo, da je prišlo do spre- 
memb. Upoštevaje zahtevo iz razprav ob osnutkih zakonov, da je potrebno 
odnose v svobodni menjavi dela na posameznih področjih dejavnosti obravna- 
vati celovito, je bilo potrebno v predlogih zakonov zajeti tudi določila, ki se 
nanašajo na svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih. S tem je bila 
vsebina zakonov tako razširjena, da so tudi naslovi postali preozki in jih je 
bilo potrebno preoblikovati in prilagoditi vsebini posameznih zakonov. 

V predlogih zakonov so tudi natančneje opredeljeni viri za zagotavljanje 
sredstev za posamezna področja dejavnosti, pri čemer je v skladu z zakonom 
o združenem delu temeljni vir dohodek temeljne organizacije združenega dela. 
Osebni dohodek je ostal kot vir zajemanja sredstev za zagotavljanje tistih 
storitev oziroma programov, ki so vezana za človeka in njegove življenjske 
pogoje in sicer na področju telesne kulture, dela zdravstva, dela za otroško 
varstvo in za dodatne programe posameznih družbenih dejavnosti. 

V zvezi s tem velja opozoriti, da predlagana nova ureditev, ki je pretežno 
usmerjena na zagotavljanje sredstev iz dohodka, nima nobenih posebnih učin- 
kov na posamezne panoge in področja gospodarskih dejavnosti. Na razpore- 
ditev tako imenovanih obveznosti med panogami in področji dejavnosti vpli- 
vajo namreč predvsem obračunske osnove. Iz zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela pa izhaja, da so obračunske osnove predmet samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov in zato tudi v teh zakonih niso obravnavane. 
2e sedaj pa kaže poudariti, da se bo potrebno zaradi značaja in pomembnosti 
osnov pri določanju višine prispevkov, v okviru republike dogovoriti o enot- 
nih izhodiščih za njihovo določanje. To je ena od prioritetnih nalog, ki jo bo 
potrebno izpeljati v prihodnjih mesecih ob pripravah na sprejem samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov za prihodnje petletno obdobje. Poenotene 
osnove za zagotovljene programe, ki so osnova za solidarnost, in na nekaterih 
področjih tudi za dogovorjene skupne programe republiških samoupravnih 
interesnih skupnosti, bodo morale po mnenju Izvršnega sveta biti vključene 
v dogovor o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slovenije. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da y nadaljevanju opozorim še na 
nekatere bistvene pripombe in dopolnitve posameznih predlogov zakonov. 

Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževa- 
nja predvideva občinske izobraževalne skupnosti, katerih vloga je širša od 
dosedanje tako, da v njih uporabniki in izvajalci ugotavljajo in obravnavajo 
tudi celovite potrebe po vzgoji in izobraževanju v občini in sodelujejo pri 
usklajevanju planiranja usmerjenega izobraževanja. Za posamezne usmeritve 
ali za več sorodnih usmeritev usmerjenega izobraževanja pa se ustanavljajo 
posebne izobraževalne skupnosti in sicer za območje Socialistične republike 
Slovenije tako, da se v njih zagotavlja usmerjeno izobraževanje za pridobitev 
vseh stopenj strokovne izobrazbe v določeni usmeritvi. 

Občinske in posebne izobraževalne skupnosti so dolžne medsebojno uskla- 
jevati svoje plane, s čimer se zagotavlja celovitost uresničevanja potreb po 
vzgoji in izobraževanju v republiki, potreb posameznih območij in posameznih 
področij združenega dela ter usklađenost izobraževanja z razvojnimi načrti. 
Usklajevanje planov je temeljna naloga Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Določbe o organiziranosti izobraževalnih skupnosti in o postopku samo- 
upravnega sporazumevanja o svobodni menjavi dela zagotavljajo tudi učencem 
in študentom možnost, da sodelujejo v sporazumevanju in s tem vplivajo na 
oblikovanje pogojev za svoje izobraževanje. 

Prav tako je zagotovljeno, da so učenci in študentje po svojih delegatih 
zastopani v strokovnih svetih. 

Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje Socialistične republike Slove- 
nije je zasnovan tako, da bi mogel opravljati strokovno usmerjevalno vlogo 
v skladu s celovitimi interesi samoupravno organiziranega združenega dela, 
izraženimi z razvojnimi usmeritvami, oblikovanih v republiki kot družbeno- 
politični skupnosti. Njegova naloga je tudi, da skrbi za enotnost sistema ter 
skladnost vsebine vzgoje in izobraževanja z družbenimi vzgojnoizobraževal- 
nimi smotri. Glede na nekatere predloge, izražene v razpravi, pa so te do- 
ločbe dopolnjene tako, da je izrecno navedena odgovornost tega organa do 
Skupščine SR Slovenije in Izobraževalne skupnosti Slovenije. V ta namen 
naj zakon tudi zaveže strokovni svet, da v oblikovanju tistih strokovnih od- 
ločitev, ki vplivajo na materialne obveznosti združenega dela, ustrezno sode- 
lujejo pristojne samoupravne interesne skupnosti. Taka vloga strokovnega 
sveta za vzgojo in izobraževanje Socialistične republike Slovenije je izražena 
tudi v načinu njegovega imenovanja in sicer ga imenuje Skupščina SR Slo- 
venije enakopravno s skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih se 
razen v že navedenih dopolnitvah, ki se nanašajo na vse predlagane zakone, 
ne razlikuje bistveno od osnutka. Tudi v razpravah o predlogu zakona raz- 
pravljalci niso imeli bistvenih pripomb. Postavljeno pa je bilo vprašanje smo- 
trnosti enakega načina zagotavljanja posebnega družbenega interesa pri vseh 
vrstah raziskovalnih organizacij ter vprašanje opredelitve raziskovalca kot 
delavca, ki opravlja raziskovalno dejavnost. 

Predlagatelj meni, da ob načelni opredelitvi, da je celotna raziskovalna 
dejavnost posebnega družbenega pomena, ni razloga za uveljavljanje različ- 
nega načina zagotavljanja posebnega družbenega interesa pri posameznih raz- 
iskovalnih organizacijah, zlasti glede soodločanja delegatov družbene skup- 
nosti v zadevah posebnega družbenega pomena. Zato tudi ni sprejel amand- 
maja skupine delegatov iz občine Ljubljana-Siška glede vloge ustanoviteljev 
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raziskovalnih organizacij. Menimo, da je treba v skladu z določili drugega od- 
stavka 51. člena republiške ustave zagotoviti trajno odgovornost ustanovitelja 
do raziskovalne organizacije, ki jo ustanovi in zato tudi sodelovanje njegovih 
delegatov pri soodločanju v raziskovalni organizaciji v zadevah posebnega 
družbenega pomena. 

Amandma iste skupine delegatov se nanaša tudi na opredelitev razisko- 
valca, in sicer je skupina predlagala, da z zakonom opredelimo raziskovalca 
kot delavca, ki je usposobljen za raziskovalno delo, ima objavljena oziroma 
izvedena raziskovalna dela ali registrirane patente oziroma inovacije in oprav- 
lja raziskovalno delo in to ne samo v raziskovalni, temveč v katerikoli drugi 
organizaciji združenega dela. Predlagani amandma je v nasprotju s temeljno 
intencijo zakona, ki narekuje hitrejše uveljavljanje organizirane raziskovalne 
dejavnosti na vseh področjih združenega dela in oblikovanje večjih in mo- 
derno opremljenih raziskovalnih skupin, sposobnih ne samo za izvajanje par- 
cialnih in razdrobljenih raziskovalnih nalog, oziroma reševanje majhnih in med 
seboj nepovezanih problemov, ampak tudi sprejemanje velikih in dolgoročno 
zasnovanih temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskovalnih programov. K 
temu naj prispeva tudi v predlogu začrtana široka paleta možnosti za orga- 
niziranje raziskovalnih organizacij, od raziskovalnih enot preko raziskovalnih 
temeljnih organizacij do raziskovalnih delovnih organizacij. 

Poudarjanje organiziranega raziskovalnega dela ne izključuje individual- 
nega raziskovalnega dela in ne preprečuje, da v neraziskovalnih organizacijah 
združenega dela delujejo posamični raziskovalci na proučevanju pomembnih 
tehnoloških, organizacijskih in drugih problemov. Vendar pa zakon predpo- 
stavlja, da se bodo taki raziskovalci vključevali v organizirane raziskovalne 
skupine v raziskovalnih organizacijah. To jim bo omogočilo hitrejšo stro- 
kovno rast, boljšo informiranost v stanju, razvoju in posebnih problemih nji- 
hovih strok in s tem uspešnejše individualno delovanje v lastni organizaciji 
združenega dela. Svoj status raziskovalca bodo torej uresničevali tudi v tem 
primeru skozi organizirano Raziskovalno delo v raziskovalni organizaciji. 
Skladno s tako opredelitvijo predlagatelj ni mogel upoštevati predlaganega 
amandmaja skupine delegatov iz občine Ljubljana-Šiška. 

Predlagatelj pa je smiselno upošteval amandma skupine delegatov iz 
občine Ljubljana-Siška, ki je predlagala, da se v zakonu jasneje opredeli, da 
uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o temeljih plana raz- 
iskovalne skupnosti opredelijo in usklajujejo tiste potrebe in interese po raz- 
iskovalni dejavnosti, ki jih bodo zagotavljali s svobodno menjavo dela v raz- 
iskovalni skupnosti in po njej. 

Število pripomb, ki smo jih prejeli v javni razpravi o zakonih s področja 
socialnega varstva je precejšnje. Poleg razprav, ki so bile organizirane v orga- 
nih Izvršnega sveta in bogate razprave v odborih Skupščine SR Slovenije, so o 
zakonih s področja socialnega varstva razpravljali tudi sveti Socialistične zveze 
in Zveze sindikatov. Najširši krog delovnih ljudi pa se je vključil v razpravo 
na regionalnih posvetih, ki jih je organizirala Skupnost socialnega varstva 
Slovenije skupaj z republiško Skupnostjo socialnega skrbstva in Zvezo skup- 
nosti otroškega varstva. Poleg tega pa so tudi predlagatelji zakonov organizi- 
rali vrsto neposrednih delovnih pogovorov z delavci s področja socialnega var- 
stva, zlasti v zvezi z vprašanji, ki so se nanašala na bodočo organiziranost izva- 
jalcev ter v zvezi z nekaterimi strokovnimi nalogami, ki jih bodo v bodoče 
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prevzemali. Večina pripomb iz teh razprav je upoštevanih, nekaj pa je takih, 
ki jih bo mogoče vključiti v samoupravne akte skupnosti, nekatere predlagane 
določbe pa so že zapisane v drugih zakonih in jih zato nismo ponavljali. 

V vseh fazah priprave zakona o skupnostih socialnega varstva smo največ 
pozornosti posvetili opredelitvi nalog te skupnosti. V predlogu zakona smo 
naloge skupnosti socialnega varstva opredelili na osnovi izhodišča, da si svoje 
osebne in skupne potrebe ter interese v socialnem varstvu delavci, drugi de- 
lovni ljudje in občani zagotavljajo z oblikovanjem in ustvarjanjem pogojev za 
uresničevanje socialnega varstva v temeljnih organizacijah združenega dela, v 
krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skupnostih, ki so jih usta- 
novili za posamezna področja ter da se zaradi poenotenega opredeljevanja meril 
in ciljev socialnega varstva povezujejo v skupnosti socialnega varstva. Izha- 
jajoč iz naloge, ki je opredeljena v resoluciji VIII. kongresa Zveze komuni- 
stov Slovenije »da moramo skupnosti socialnega varstva usposobiti za uskla- 
jevanje socialno varstvenih prvin v programih vseh samoupravnih interesnih 
skupnosti, da bi delavci in delovni ljudje lahko celovito opredeljevali poli- 
tiko in prednostne naloge socialnega varstva ter uskladili kriterije za uve- 
ljavljanje socialnih pravic«, smo opredelili tudi organiziranost skupnosti. Ker 
pa se zavedamo, da moramo organiziranost skupnosti socialnega varstva pri- 
lagoditi tudi nekaterim izkustvom in ugotovitvam, ki izhajajo iz dosedanjega 
dela, menimo, da bi bila sprejemljiva pobuda Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije v zvezi z ustanovitvijo republiške skupnosti. V predlogu smo pred- 
videli kot ustanovitelje Skupnosti socialnega varstva Slovenije le ustrezne re- 
publiške skupnosti. Z dopolnitvijo, ki jo je pripravila republiška skupnost so- 
cialnega varstva, da bi bili ustanovitelji republiške skupnosti tudi občinske 
skupnosti socialnega varstva, s čimer bi omogočili širše opredeljevanje in 
usklajevanje socialnega varstva tako med delovnimi ljudmi in občani, ki se 
združujejo v občinskih skupnostih, kot tudi celovito opredeljevanje in usklaje- 
vanje interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov v Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije z delavci, delovnimi ljudmi in občani, ki se prek občinskih 
skupnosti s področja socialnega varstva združujejo v republiških skupnostih — 
ustanoviteljicah Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije predlaga tudi do- 
polnitev k 4. členu, kjer se med naloge, ki se uresničujejo v skupnostih so- 
cialnega varstva, uvršča skladno z besedilom osnutka oblikovanje in sprejema- 
nje politike na področju socialnega varstva. Predlagatelj se s tem amandma- 
jem strinja, saj je s to dopolnitvijo vloga skupnosti socialnega varstva jasneje 
opredeljena. Zaradi nekaterih nejasnosti in neusklađenosti, zlasti glede vloge 
in organiziranosti te skupnosti, zaradi uskladenega delovanja vseh dejavnikov 
pri oblikovanju in zagotavljanju politike socialnega varstva ter tudi zaradi 
amandmajev, ki jih je oblikovala Skupnost socialnega varstva in jih vi dele- 
gati niste prejeli, pa Izvršni svet soglaša s predlogom Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, da se razprava in sklepanje o 
predlogu tega zakona odloži dokler Izvršni svet ne uskladi stališč vseh teh de- 
javnikov, posebej še stališč skupnosti socialnega varstva, svetov Republiške 
konference Socialistične zveze in Zveze sindikatov Slovenije. 

Z zakonom o družbenem varstvu otrok se urejajo družbenoekonomski od- 
nosi med udeleženci v svobodni menjavi dela na področju vzgoje in varstva 
predšolskih otrok. To področje je ena najpomembnejših prvin družbenega 
varstva otrok in se kot del enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v Sociali- 
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stični republiki Sloveniji ureja s posebnim zakonom o vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok. Navedeni zakon bo Skupščina SR Slovenije obravnavala na eni 
izmed prihodnjih sej. V zvezi s tem je v razpravi ob predlogu zakona v skup- 
ščini Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije ponovno nastala pobuda, naj 
bi v zakon o družbenem varstvu otrok vključili še nekatere določbe, pomembne 
za uresničevanje družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in varstva 
predšolskih otrok, zlasti določbe o samoupravni organiziranosti izvajalcev v 
organizacijah združenega dela na področju otroškega varstva ter določbe, na 
podlagi katerih bi bilo mogoče hitreje razvijati tudi druge družbeno organi- 
zirane oblike varstva predšolskih otrok. 

Taka razmišljanja so bila izražena tudi v zborih skupščine ob razpravi 
o predlogu za izdajo zakona, vendar je predlagatelj ob osnutku utemeljil po- 
trebo po dveh zakonih, kar so zbori sprejeli. 

Z amandmaji v obliki novega četrtega poglavja z naslovom »Vzgoja in 
varstvo predšolskih otrok«, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po- 
sredoval Skupščini SR Slovenije 31. 10. 1979, smo poskušali še enkrat oprede- 
liti celovitost vzgoje in varstva predšolskih otrok kot eno temeljnih načel za 
samoupravno organiziranje tega področja in podlago za vsebinsko povezovanje 
vzgoje in varstva predšolskih otrok v enoten sistem vzgoje in izobraževanja v 
Socialistični republiki Sloveniji. Vendar bi te določbe predstavljale le izho- 
dišča za vsebinsko in organizacijsko urejanje dejavnosti, ki bo opredeljena s 
posebnim zakonom. 

V razpravah v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v Zakonodajno- 
pravni komisiji Skupščine SR Slovenije o predlogu zakona pa je bilo zavzeto 
stališče, da zakona s predloženimi amandmaji ni potrebno dopolnjevati, ker 
bi to pomenilo le ponavljanje vsebine, ki bo opredeljena v zakonu o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok. Na podlagi takih stališč Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije te amandmaje umika. 

Predlog zakona, ki predvideva, da so skupnosti otroškega varstva mesto 
za sporazumevanje in dogovarjanje med uporabniki in izvajalci o vseh obli- 
kah družbenega varstva otrok, se od osnutka zakona razlikuje predvsem v dveh 
bistvenih spremembah: 

1. Predlog zakona sledi temu, naj bi dogovarjanje o vseh vprašanjih s tega 
področja čimbolj približali delavcem, delovnim ljudem in občanom, da bi ti 
čim neposredneje odločali o svojih pravicah. Tako predlog predvideva prenos 
pristojnosti glede zagotavljanja sredstev za denarne pomoči družinam za otro- 
ke iz republiške na občinske skupnosti otroškega varstva, s čimer naj bi bilo 
delavcem, delovnim ljudem in občanom omogočeno, da bolj neposredno ugo- 
tavljajo možnosti in resnične potrebe družin tako, da pridobitev pravice in 
denarnih pomoči ne bi bila odvisna zgolj od formalno določenih dohodkovnih 
pogojev. 

2. Predlog zakona vsebuje določbo, da delavci, drugi delovni ljudje in 
občani v skupnostih otroškega varstva zagotavljajo tudi pravico do nadome- 
stila osebnega dohodka v času porodnega doputsa. Na enem mestu se bodo 
tako dogovarjali in celovito urejali pogoje za varstvo materinstva ter za so- 
cialno varnost otroka. 

Predlog zakona o socialnem skrbstvu se bistveno ne razlikuje od osnutka, 
razen v določbah, ki se nanašajo na sistem planiranja. Ponovno bi radi opozo- 
rili, da smo pri pripravi predloga tega zakona izhajali iz ugotovitve, da je po- 
trebno že z zakonom zagotoviti ustrezno ravnotežje znotraj dejavnosti social- 
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nega skrbstva med aktivnostmi, s katerimi preprečujemo nastajanje motenj 
in aktivnostmi, s katerimi odpravljamo različne motnje, ki delovne ljudi in 
občane ovirajo pri njihovem vključevanju v življenje in delo. 

V okviru dejavnosti socialnega skrbstva pa so s predlogom zakona raz- 
členjene določbe osnovnih oblik družbenih denarnih pomoči in kateri so os- 
novni pogoji, ki jih je potrebno ugotoviti pri dodelitvi družbene denarne 
pomoči. 

V zvezi s predlogom tega zakona je potrebno opozoriti na poglavje o po- 
stopku. Tu je v predlogu razdeljeno na tri dele in sicer: uveljavljanje material- 
nih pravic, odločanje v izvrševanje javnih pooblastil in krajevna pristojnost. 

O upravičenosti posameznika in njegovih družinskih članov do posameznih 
materialnih pravic v socialnem skrbstvu naj bi na prvi stopnji odločali organi 
občinskih skupnosti socialnega skrbstva, če pa občan z njihovo odločitvijo ne 
bi bil zadovoljen, bo lahko v roku 30 dni po prejemu odločbe uveljavljal sodno 
varstvo pred posebnim sodiščem združenega dela. Dokler skupnosti socialnega 
varstva ne ustanovijo teh sodišč, uveljavlja občan sodno varstvo pred rednim 
sodiščem združenega dela. Pri odločanju o pravicah, obveznostih' ali pravnih 
koristih posameznikov, ki pomenijo izvrševanje javnih pooblastil, organi so- 
cialnega skrbstva in seveda tudi strokovne službe, ki pripravljajo vse stro- 
kovno in administrativno delo potrebno za odločanje v teh zadevah, postopajo 
po določilih zakona o splošnem upravnem postopku. 

Predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture širše 
opredeljuje svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih med uporabniki in 
izvajalci, ki mora tudi na tem področju dobiti ustrezno mesto. 

V telesnokulturnih skupnostih pa se bodo uporabniki in izvajalci spora- 
zumevali zlasti o uresničevanju skupnih potreb in interesov na področju te- 
lesne kulture, o oblikovanju politike razvoja telesne kulture, o pogojih in na- 
činu svobodne menjave dela, o pospeševanju množičnega vključevanja delov- 
nih ljudi v telesno-kulturne dejavnosti ter v zagotavljanju pogojev za razvoj 
vrhunskega športa. 

Vlogo telesnokulturne skupnosti Slovenije zakon razširja tako, da se v njej 
oblikujejo in določajo skupne osnove telesno-kulturne politike v Socialistični 
republiki Sloveniji, usmerja načrtovanje razvoja telesne kulture in uresničujejo 
naloge skupnega pomena. Pri tem je bila zlasti razširjena odgovornost telesno- 
kulturne skupnosti Slovenije za usklajevanje razvojnih načrtov na področju 
telesne kulture za sporazumevanje in dogovarjanje z drugimi republikami in 
pokrajinami o skupnih akcijah ter o nekaterih oblikah mednarodnega so- 
delovanja na področju športa. V ta namen so tudi podrobneje opredeljene na- 
loge telesno-kulturnih skupnosti za sporazumevanje o organizaciji velikih 
športnih prireditev in o pripravljanju športnikov za udeležbo na takih prire- 
ditvah. 

V okviru planiranja telesno-kulturne dejavnosti bodo telesnokulturne 
skupnosti zagotovile tudi sporazumevanje o gradnji in vzdrževanju telesno- 
kulturnih objektov in naprav, ki imajo skupen pomen za širša območja in za 
območja Socialistične republike Slovenije ter se dogovorile o ukrepih za po- 
speševanje skladnejšega razvoja telesno-kulturne dejavnosti v Sloveniji. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagatelj je seznanjen z amandmaji Za- 
konodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na določila 
o združevanju uporabnikov in izvajalcev preko občinskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v mestne oziroma regionalne skupnosti na območju mestnih 
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oziroma regionalnih skupnosti, kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti. V 
zvezi s tem je potrebno opozoriti, da smo obvezno združevanje predvideli 
predvsem na zahtevo iz javnih razprav v okviru mesta Ljubljane. Sicer pa se 
predlagatelj strinja s pomisleki Zakonodajno-pravne komisije in njihov amand- 
ma, da se ustrezna določila v vseh zakonih črta, sprejema. 

Predlagatelj bo upošteval tudi predlog Zakonodajno-pravne komisije glede 
določanja usklajevalnega postopka, kadar ni doseženo soglasje med zboroma v 
skupščini samoupravne interesne skupnosti. Prav tako se predlagatelj strinja 
tudi z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije, ki se nanaša na določila 
vezana za predsedstvo skupščine samoupravne interesne skupnosti in njegove 
naloge ter sprejema predlog, da se to uredi v samoupravnih splošnih aktih po- 
samezne samoupravne interesne skupnosti. 

Pri tem želimo poudariti, da je Izvršni svet predlagal obvezno izvolitev 
predsedstva skupščine samoupravne interesne skupnosti z zakonom predvsem 
zaradi zagotovitve, da postane samoupravna interesna skupnost mesto spora- 
zumevanja in dogovarjanja med uporabniki in izvajalci in ta organ ne bi imel 
z zakonsko prepovedjo nikakršnih izvršilnih nalog. Imelo naj bi le skrb za 
organiziranje sej skupščine in normalno funkcioniranje skupščine samoupravne 
interesne skupnosti. To pa je možno urediti v skladu z zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela s samoupravnim splošnim aktom in spreje- 
mamo amandma Zakonodajno-pravne komisije. 

Tovarišice in tovariši! V predlaganih zakonih s področja družbenih de- 
javnosti vidimo pomemben korak naprej v procesu dograjevanja celovitega 
samoupravnega sistema združenega dela in urejanja institucionalnih osnov na 
katerih se bodo v prihodnje vzpostavljali in razvijali konkretni odnosi med 
posameznimi deli združenega dela. Uspešen zaključek zakonodajnega procesa 
pri urejanju družbenoekonomskih odnosov na področju družbenih dejavnosti 
pa pomeni dejansko začetek pospešenega uveljavljanja zakonov v praksi druž- 
benih dejavnosti, saj bomo morali novi sistem v celoti uveljaviti že do začetka 
naslednjega srednjeročnega planskega obdobja. To pa konkretno pomeni, da 
bodo morale ne samo delovne organizacije, ampak tudi skupnosti uporabni- 
kov in izvajalcev na področju družbenih dejavnosti v enem letu uskladiti svoje 
samoupravne splošne akte z določili novih zakonov, izdelati in uskladiti sred- 
njeročne načrte svojih dejavnosti ter srednjeročne razvojne načrte vključno z 
vsemi medsebojnimi pravicami in obveznostmi konkretizirati v planskih do- 
kumentih za obdobje 1981—1985. 

Naloge, ki jih bodo morali v naslednjem letu opraviti delavci na področju 
družbenih dejavnosti, delovni ljudje in občani zato niso lahke in enostavne. 
Opravili jih bomo lahko le na podlagi dobro pripravljenih programov uresni- 
čevanja zakonov, končni uspeh pa bo v nemajhni meri odvisen tudi od kon- 
kretne akcije in podpore, ki ga bodo uresničevani zakoni, opredeljeni v druž- 
benoekonomskih odnosih na področju družbenih dejavnosti, zagotovile orga- 
nizirane subjektivne sile. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da predlo- 
žene zakone sprejmete. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Zaključujem skupno zasedanje in pred- 
lagam delegatom, da odidejo v dvorane, kjer so začeli s sejami zborov. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.20.) 
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Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.35. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam skupno zasedanje vseh treh zborov Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, na katerem bomo poslušali dvoje uvodnih obrazložitev. 

Najprej bomo poslušali uvodno obrazložitev k osnutku resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1976—1980 v letu 1980 in k osnutku resolucije o politiki uresničevanja druž- 
benega plana Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980, ki jo 
bo podal tovariš Jože Hujs, podpredsednik Izvršnega sveta. 

Besedo ima tovariš Jože Hujs. Prosim. 

Jože Hujs: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! O re- 
soluciji o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do 1980 v letu 1980 je Izvršni svet razpravljal na svoji seji dne 15. no- 
vembra ter predložil svoje pripombe in stališča tej skupščini. Prejel pa je tudi 
že mnenja in sklepe skupščinskih odborov, s katerimi se v celoti strinja. Na 
osnovi tega predlaga, da skupščina sprejme te predloge in mnenja, ki naj bi 
jih delegati skupščine uveljavljali v zvezni skupščini, s tem da se da načelno 
soglasje k osnutku zvezne resolucije. 

Sedaj pa je pred vami osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1980. Z razpravo na današnjem 
zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
zaključujemo prvo fazo razprav o tem osnutku. Ta postaja po svoji vsebini, 
pristopu in pomenu vse bolj instrument za konkretizacijo ukrepov in nalog za 
uresničevanje temeljnih ciljev družbenega plana in dogovora o njegovih te- 
meljih na načelu sočasnega in kontinuiranega planiranja. 

Osnutek resolucije skupaj s stališči v tem ekspozeju odraža stališča, pred- 
loge in mnenja, ki so bila izražena v dosedanjih razpravah, v Republiškem 
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svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, v delovnih telesih Skup- 
ščine SR Slovenije, Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije, Repu- 
bliški konferenci Socialistične zveze, Republiškem svetu Zveze sindikatov Slo- 
venije, Gospodarski zbornici Slovenije in na regijskih posvetih. 

Osnova za usmeritev ekonomske politike v naslednjem letu je predvsem 
ocena stanja v gospodarstvu ob koncu letošnjega leta. Značilnosti leta 1979, ki 
smo jih upoštevali, so predvsem naslednje: 

Leto.1979 je predzadnje leto srednjeročnega plana, torej leto, ko je ana- 
liza izvajanja plana v preteklem obdobju še bolj pomembna in zato tudi teme- 
ljitejša kot v preteklih letih. Saj ta ne služi samo za koncipiranje politike v 
naslednjem letu, ampak predvsem tudi za prvo oceno realizacije tekočega sred- 
njeročnega plana in osnovo v procesu priprav naslednjega srednjeročnega pla- 
na. V tem letu so prišle izraziteje na površje vse tiste slabosti, ki so bile pri- 
sotne že v prejšnjih letih tega srednjeročnega planskega obdobja. Te izvirajo 
iz nepopolnih in nedorečenih usmeritev v samem planu, iz nedoslednosti in 
napak pri izvajanju dogovorjenih usmeritev, prepočasnega prilagajanja tega 
plana po načelu kontinuiranega planiranja dejanskim gibanjem. 

Zaradi prepočasnega razvoja sistemskih rešitev in njihovih operacionaliza- 
cij je bilo uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov prepočasno, za- 
radi česar je nastal še večji prostor za administrativne posege. V večji meri 
kot v preteklih obdobjih so prišle do izraza tudi spremenjene ekonomske raz- 
mere v svetu. 

V okviru federacije so se ti problemi zaostrili v taki meri, da je Zvezni 
izvršni svet v dogovoru z izvršnimi sveti republik in avtonomnih pokrajin 
sprejel že znane julijske ukrepe na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
cen in kreditno-monetarne politike. Razlogi za sprejem ukrepov so bili v ne- 
ugodnih gibanjih zunanjetrgovinskega in plačilnega deficita, ki je že ob pol- 
letju dosegel celoletno načrtovano raven ter v indeksih rasti cen, ki so prav 
tako že sredi leta skoraj dosegli načrtovano raven za leto 1979. Obenem pa je 
bila rast industrijske proizvodnje nad dogovorjeno ravnijo. Tako so torej skoraj 
vsi kazalci, ki so bili z resolucijo začrtani, kazali na povečano nestabilnost go- 
spodarskih gibanj. 

Na tak razvoj situacije so vplivali tudi določeni zunanji dejavniki, pri če- 
mer je osnovno vlogo igrala podražitev nafte. Podražitev nafte je zahtevala zvi- 
šane zneske za plačilo uvozne nafte, posredno pa tudi za vse tiste uvozne repro- 
dukcijske materiale, ki jih proizvaja petrokemijska industrija ali pa so nanjo 
posredno tehnološko vezani. 

Kljub temu pa je le treba za dobršen del izraženih nesorazmerij iskati 
vzroke predvsem v notranjih gibanjih v našem gospodarstvu. Za ta pa je bilo 
značilno, seveda bolj v prejšnjih letih kot pa v letu 1979, da so se razmerja v 
delitvi dohodka naglo slabšala v škodo združenega dela in v dobro skupne, 
osebne ter splošne porabe ob dokaj napeti investicijski strukturi. Investicijska 
vlaganja v teh letih so namreč bila v skladu s planom, strukturno izredno na- 
peta v prid gospodarski in ostali infrastrukturi. 

Taka struktura vseh vrst porabe in njihova rast ter struktura investicij 
v preteklih letih so neizogibno vplivali, da je združeno delo poskušalo kom- 
penzirati dodatna bremena v okviru delitve dohodka v pogojih dokaj močnega 
administriranja na področju cen, predvsem zahtevki za povišanje cen tudi brez 
dejanske ekonomske osnove. Struktura investicij pa je obenem neizogibno 
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vplivala tudi na relativen tehnološki zaostanek, predvsem tistih industrijskih 
panog, ki so sicer nosilci izvozne usmerjenosti našega gospodarstva. 

Gibanja v prvi polovici leta na področju ekonomskih odnosov s tujino so 
bila takšna, da nam je že ob polletju skoraj v celoti zmanjkalo prostora za 
uvoz opreme. Na področju uvoza reprodukcijskega materiala pa smo se znašli 
v situaciji, ko je bil še predvideni uvoz večji kot razpoložljivi zneski v okviru 
dogovorjene plačilno-bilančne pozicije Slovenije. Zato je bilo potrebno ob 
polletju praktično zamenjati do takrat veljavni sistem določanja uvoznih pra- 
vic posameznih temeljnih organizacij in ga prilagoditi zatečenemu stanju. 
Predvsem ga je bilo treba močneje povezati z doseženimi izvoznimi rezultati. 

Linearni ukrepi na področju ekonomskih odnosov s tujino tako v okviru 
države kot seveda skoraj neizogibno tudi znotraj republike v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, pa so pomenili 
strukturno različen učinek na obstoječo oziroma bodočo založenost posameznih 
temeljnih organizacij in dejavnosti z uvoznim reprodukcijskim materialom. 
Obenem pa nam je ta situacija bolj kot prej plastično pokazala, da smo v pre- 
teklem obdobju tega srednjeročnega plana s sicer strukturno skromnimi vla- 
ganji v predelovalno industrijo, njeno uvozno odvisnost še povečali. V celoti 
vzeto pa je uvoz reprodukcijskega materiala v naši republiki v letu 1979 v skla- 
du s trendom rasti iz preteklih let. Ob realni projekciji plačilno-bilančne po- 
zicije republike za leto 1979, uvoz repromateriala ne bi smel povzročiti po- 
sebnih težav. iPovsem drugačna je situacija na področju uvoza opreme. V letu 
1979 se je uvoz opreme v naši republiki v primerjavi s prejšnjim letom v struk- 
turi plačilno-bilančne pozicije SR Slovenije znatno povečal, kar je pravzaprav 
logična posledica počasnejšega izvajanja predvidenih investicijskih načrtov v 
tem srednjeročnem planu. 

Ne dovolj usmerjeno in ne dovolj pretehtano administriranje na področju 
cen je imelo za posledico že pred julijem previsoko rast cen. Izredno zaostreno 
administriranje v drugem polletju, ko je praktično prišlo do popolne zamrz- 
nitve cen ter do izjemnih povišanj samo na osnovi tako imenovanih »selektiv- 
nih kriterijev«, pa je privedlo do nadaljnjega poglabljanja strukturnih ne- 
sorazmerij v primarni delitvi. To je še bolj razvrednotilo napore za racional- 
nost in produktivnost poslovanja v posameznih organizacijah združenega dela 
ali panogah. Zato smo imeli še vedno opraviti z ekstenzivnim zaposlovanjem 
in relativnim upadom rasti produktivnosti. 

Kljub takim negativnim gibanjem v letu 1979 imamo vendarle na pod- 
ročju razporejanja in delitve dohodka v slovenskem gospodarstvu v devetih 
mesecih tudi nekaj spodbudnih rezultatov stabilizacijskih naporov, ki se ka- 
žejo predvsem v rahlo rastočem trendu lastne akumulacijske sposobnosti go- 
spodarstva in v tem, da so osebni dohodki rasli v strukturi delitve dohodka 
manj kot sredstva za povečanje materialne osnove dela, ter da v relativno po- 
časnejši rasti sredstev za skupno in splošno porabo od dohodka. 

Nadaljuje se tudi z intenzivnim delom na pripravi še preostalih sistem- 
skih zakonov, analizira pa se tudi izvajanje že sprejetih, da bi se ugotovile in 
odpravile pomanjkljivosti. 

Glede izpopolnjevanja, uveljavljanja in izvajanja družbenoekonomskega 
sistema je leto 1979 značilno tudi po tem, da je v združenem delu prišlo do 
nadaljnjega poglabljanja in uveljavljanja novih družbenoekonomskih odnosov, 
vendar počasneje kot bi želeli. 
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Situacija, ko nekaj izredno ključnih in pomembnih sistemskih zakonov in 
dogovorov še nismo imeli, je omogočala in dovoljevala dokaj močno in dosti- 
krat povsem nepotrebno administrativno poseganje v gospodarska gibanja in 
s tem razvrednotenje tržnih principov in zakonitosti. V tem okviru se je Izvršni 
svet v procesu medrepubliškega dogovarjanja dosledno zavzemal za rešitve, 
ki so v duhu sistema in pri tem uspeval v toliko, kolikor je pluralizem inte- 
resov to dopuščal. 

Ukrepi ekonomske politike v sredini letošnjega leta so imeli za sintetično 
posledico predvsem ohlajanje konjukture oziroma zaviranje gospodarske rasti, 
ki je bila do takrat precej preko predvidenih okvirov. 

Tako lahko ocenjujemo, da je padec gospodarske rasti v drugem polletju 
privedel letno gospodarsko rast v okvire, ki so bili predvideni z resolucijo v 
letu 1979. Zaskrbljujoče pa bo pri tem, da bo gospodarska aktivnost ob koncu 
leta znatno nižja od povprečne letne. Nizka pa bo tudi preskrbljenost gospo- 
darstva z reprodukcijskim materialom, tako količinsko kot po asortimanu. Ti 
dve dejstvi skupaj z izrazitejšo nelikvidnostjo in poslabšanimi dolžniško-up- 
niškimi razmerji bodo predstavljali kaj slabo startno osnovo razvoja v letu 1980. 

Letošnji rigorozni posegi ekonomske politike so že v zadnjem četrtletju 
povzročili, po naši oceni pa bodo še v naslednjem letu, določene probleme v 
preskrbi prebivalstva. 

Ob prehodu v leto 1980 imamo torej opraviti z negativnimi trendi pri 
skoraj vseh kvantitativnih in kvalitativnih kazalcih gospodarjenja. 

V skladu z delovno usmeritvijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki jo je sprejel že v prvi polovici leta, naj bi se resolucija za leto 1980 osredo- 
točila predvsem na ključne probleme gospodarjenja, ki kot taki izhajajo iz 
analize preteklega obdobja in na katere je možno in potrebno v naslednjem letu 
pomembneje vplivati. Tako je resolucija predvsem kratka in ne obravnava 
vseh vidikov gospodarjenja in razvoja. Tisti, ki jih obravnava pa so podrob- 
neje obdelani v specializiranih separatih, ki so priloga k tej resoluciji. Tako 
ima resolucija za leto 1980 naslednje spremljajoče dokumente: 

1. Projekcijo plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije v letu 1980 ter 
smeri ukrepov za njeno realizacijo; 

2. zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1980; 
3. družbeni dogovor o izvajanju politike cen v SR Sloveniji v letu 1980; 
4. program izvajanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije v letu 1980, na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti; 
5. energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1980 in 
6. bilanco zaposlovanja za leto 1980. 
Osnovni kvantitativni kazalci, ki predstavljajo po eni strani oceno pri- 

čakovanega razvoja, po drugi strani pa tudi obveznost vseh subjektov, so v 
zvezni in republiški resoluciji naslednji: 

Realna rast družbenega proizvoda naj bi v Jugoslaviji znašala okrog 5 %, 
v Sloveniji pa okoli 4%, pri čemer naj bi se ob predvideni 15% povprečni rasti 
cen nominalni družbeni proizvod v Jugoslaviji povečal za 20%, v Sloveniji pa 
za 19 %, v primerjavi z letom il979. Manjša realna rast družbenega proizvoda 
v Sloveniji v primerjavi z jugoslovanskim naj bi šla predvsem na račun manjše 
rasti v industriji, medtem ko bi bila rast kmetijske proizvodnje v Sloveniji 
približno na enaki ravni kot v Jugoslaviji. 

Produktivnost v družbenem sektorju naj bi rastla, po kazalcih zvezne re- 
solucije za 2,5%, republiške pa za 1,5%, ob tem naj bi se zaposlovanje pove- 
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čalo v Jugoslaviji vsaj za 3%, v Sloveniji pa največ za 2,5 %, v primerjavi 
s preteklim letom. 

Izvoz naj bi se realno povečal tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji za 6 %, 
uvoz pa v Sloveniji za 2%, v Jugoslaviji pa naj bi ostal na ravni iz leta 1979. 

Pri investicijah v osnovna sredstva predvidevamo v SR Sloveniji za 1 % 
manjšo realno rast, kot jo predvideva zvezna resolucija in tako naj bi v Slo- 
veniji znašala 5 %. 

Cene bodo porastle po predvidevanjih zvezne resolucije povprečno za 15 %, 
pri čemer naj bi cene proizvajalcev porastle za 12®/o, rast cen na drobno ter 
rast življenjskih stroškov pa za 17 %. Glede na to, da pri nas nismo povsem 
prepričani, da bomo gibanje cen lahko v tolikšni meri obvladali, smo se v naši 
resoluciji omejili na oceno, da naj bi bila rast cen v letu 1980 nižja od dosežene 
rasti v letu 1979. Za to smo se odločili tudi zaradi tega, ker je vpliv republike, 
upoštevajoč njene kompetence pri določanju cen, dokaj skromen. 

Vse oblike potrošnje naj bi še naprej rastle počasneje od dohodka, pri 
čemer naj bi tudi osebni dohodki rastli počasneje od čistega dohodka in v 
družbenih dejavnostih skladno z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Ocenjujemo, da bodo ključ gospodarskega razvoja in njegov omejitveni 
faktor za leto 1980 ekonomski odnosi s tujino in doseganje razmerij v okviru 
le-teh. 

Ekonomske odnose s tujino ocenjujemo kot ključne predvsem iz dveh 
razlogov. Prvič, ker je od uspešnosti plasmaja na inozemskem trgu ob priča- 
kovanem zmanjšanju vseh oblik porabe na domačem trgu odvisna izraba zmog- 
ljivosti v industriji in drugič, ker je višina možnega uvoza limitirana z mož- 
nostjo nadaljnjega zadrževanja Jugoslavije v tujini s čimer je definirana tudi 
višina zunanjetrgovinskega plačilnega bilančnega deficita. 

Uspešnemu razreševanju problematike ekonomskih odnosov s tujino na- 
menja naša resolucija zaradi pomena, ki ga pripisujemo relativno več pro- 
stora kot zvezna resolucija. Pri tem smatramo, da je ob načrtovanem znesku 
zunanjetrgovinskega in plačilnega primanjkljaja treba usmeriti vso aktivnost, 
prvič, drugič in tretjič, na povečanje izvoza in šele naslednjič na racionalnost, 
štednjo in ekonomsko upravičeno ter racionalno substitucijo uvoza. 

Zaradi tega smo se zavzemali in se še zavzemamo na vseh tistih točkah 
samoupravne in družbene organiziranosti, kjer se sprejemajo odločitve in in- 
strumenti za izvajanje politike ekonomskih odnosov s tujino za to, da se izvoz 
pospešuje z vsemi inštrumenti tako, da postane za organizacije združenega 
dela ne samo ekonomsko sprejemljiv, ampak tudi ekonomsko atraktiven. Pri 
tem smatramo, da imajo prednost samoupravno dogovorjeni instrumenti zno- 
traj združenega dela. Vloga države pa naj bi bila predvsem v tem, da zagotovi 
realnejšo tečajno politiko ter primerne carinske in ostale zaščitne ukrepe za 
stimulacijo razvoja lastnega, tehnološkega in ostalega znanja, kot osnove iz- 
vozne prodornosti. 

Nadalje je treba izgrajevati predpisani in dogovorjeni zunanjetrgovinski 
sistem, da z boljšo organiziranostjo nastopa na zunanjih trgih v okviru go- 
spodarske zbornice in drugih asociacij združenega dela, povečano učinkovi- 
tost in prodornost nastopa na zunanjem trgu. Obenem je treba odpraviti hiper- 
trofirano »obrazcologijo« v zunanjetrgovinskem poslovanju, predvsem na nje- 
govi izvozni strani. Nedvomno bo najpomembnejša stimulacija za združeno 
delo uveljavitev osnovnega načela novega deviznega sistema, to pa je, da pri- 
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padajo devize tistemu, ki jih s svojo dejavnostjo in v povezovanju z drugimi, 
z dohodkovno in devizno samoupravno povezanostjo, ustvarja. 

Na podlagi tega osnovnega načela se je združeno delo v okviru svoje sa- 
moupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino že dogovorilo 
s samoupravnim sporazumom za mehanizem izvajanja, ki ga podpiramo in ga 
moramo omogočiti. Zato pa je treba izboljšati informacijski sistem, ki naj za- 
gotovi potrebne podatke za stalno spremljanje izvajanja tega dogovora. 

Pri uvozu je potrebna štednja z vsemi tistimi dobrinami, ki predstavljajo 
znatnejše postavke v plačilni in devizni bilanci. To pa je predvsem energija v 
vseh njenih pojavnih oblikah. Na drugi strani pa je nujno s samoupravnim 
dogovarjanjem in povezovanjem ter z združevanjem sredstev substituirati 
uvoz z domačimi surovinami in materiali, ali tam, kjer je to racionalno in 
ekonomično. 

Napori za povečanje izvoza in racionalizacijo uvoza, sicer v letu 1980 še ne 
bodo mogli dati pomembnejših rezultatov, nedvomno pa nas morajo pripeljati 
v letu 1980 do vsaj enakega pokritja uvoza z izvozom, kot smo ga imeli pred 
letom 1979. V letu 1978 je to pokritje znašalo 63%, v letu 1979 pa smo ga po- 
slabšali na 58 %. 

Ob sicer nekoliko povečani lastni akumulacijski sposobnosti gospodarstva 
in obenem znatno manjši možnosti zadolževanja v tujini, bodo razpoložljiva 
investicijska sredstva v letu 1980 in verjetno tudi v naslednjih letih znatno 
nižja kot dosedaj. Zaradi tega je neizogibna orientacija k bolj planski usme- 
ritvi vlaganj v letu 1980 in večji stopnji uresničitve združevanja sredstev na 
vseh ravneh. Tudi učinkovitejše izvajanje investicij, predvsem pa njihovo 
pravočasno aktiviranje dobi v taki situaciji mnogo večjo veljavo. Resolucija 
daje dokaj natančno listo prednostnih kriterijev za tako politiko, ki delno 
korigirajo kriterije iz dosedanjega srednjeročnega plana. To pa ne zaradi tega, 
ker bi bili dosedanji napačni, ampak predvsem zaradi tega, ker v določeni 
meri spremenjeni kriteriji zagotavljajo tudi naravnejši prehod v investicijsko 
politiko, ki jo predvidevamo v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Čeprav že sama zunanjetrgovinska usmeritev kot ključna usmeritev pred- 
stavlja izreden napor v smeri povečanja produktivnosti ekonomičnosti, štednje 
in sploh uveljavljanja vseh kvalitativnih elementov gospodarjenja, pa se ta 
zahteva še bolj poveča ob tem, da nas čakajo v letu 1980 in tudi v naslednjih 
letih dokaj povečane obveznosti do federacije. Te vključujejo poleg obveznosti 
iz naslova zveznega proračuna še povečane dajatve iz naslova solidarnosti do 
Crne gore zaradi naravnih katastrof ni pa dodatne napore za pomoč nerazvitim, 
predvsem Kosovu. Zaustavitev trenda relativnega slabšanja pozicije Kosova v 
naši skupnosti je v interesu vseh narodov in narodnosti Jugoslavije. In ne na- 
zadnje, samo bolj trdo, uspešno in z znanjem obogateno delo lahko izboljša 
lastno pozicijo tudi ob še takih obveznostih. 

Ob razreševanju tekočih problemov ekonomske politike v letu 1980 pa bi 
morali v tem letu zaključiti tudi izgradnjo sistema, predvsem na tistih pod- 
ročjih, od katerih je v naslednjem srednjeročnem obdobju odvisno kvalitetno 
delovanje celotnega samoupravnega sistema na področju gospodarstva. Tako bo 
treba v letu 1980 z napori vseh samoupravnih in drugih subjektov doseči pred- 
vsem ureditev področij delitve dohodka, čistega dohodka, osebnih dohodkov ter 
sistema gospodarjenja s sredstvi razširjene reprodukcije. Poleg sistema cen sta 
ti dve področji ključni, zato, da lahko sistem kot celota deluje samodejno in s 
potrebno notranjo stabilnostjo. 
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Nasploh pa moramo doseči, da bomo razreševali tudi krizne in težke si- 
tuacije predvsem na osnovi samoupravnih sistemskih rešitev in ne z admini- 
striranjem. 

V letu 1980 pa bomo morali ob naporih za pripravo in izdelavo novih sred- 
njeročnih planov preveriti in tudi uveljaviti načela samoupravnega planiranja, 
kot so začrtana v zveznem zakonu in v predlogu republiškega zakona o plani- 
ranju. 

Izvršni svet se bo tako v okviru medrepubliškega sodelovanja, kakor tudi 
na tistih področjih, ki so v njegovi pristojnosti, v letu 1980 zavzemal predvsem 
zato, da se oživi gospodarska aktivnost na že opisanih kvalitetnih temeljih. 

Smatramo, da bodo predvsem instrumenti na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, na področju cen in kreditno-monetarne politike ter instrumenti 
delitve na vseh ravneh, odločilni za dosego teh ciljev. Nesporno vlogo pa mora 
odigrati predvsem pri politiki cen reafirmacija tržnih kriterijev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Stabilizacija vseh gospodarskih gibanj je 
imperativ nadaljnjega razvoja samoupravnih družbenih odnosov. In če ob za- 
ključku poskušamo dati sintetično oceno za gospodarska gibanja v letu 1980, 
potem moram reči, da bo to leto ekonomsko težko leto, da bo to leto v katerem 
bomo morali vložiti izredne napore na vseh področjih gospodarjenja in druž- 
benega delovanja zato, da bomo zadržali že doseženo raven družbenega in 
osebnega standarda. Od teh naporov pa je tudi odvisno ali bomo uspeli za- 
ustaviti in preokreniti trende razvoja, kot jih imamo sedaj v zadnjem tri- 
mesečju leta 1979 tako, da bi gospodarska situacija v drugi polovici leta 1980 
predstavljala solidno startno osnovo za kvalitetnejše dosežke in hitrejši razvoj 
v naslednjem srednjeročnem obdobju. Hvala. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da lahko ugoto- 
vim, da je bila uvodna obrazložitev tovariša Hujša vendarle usmerjena pred- 
vsem na republiško resolucijo, čeprav je v uvodu in tudi vmes skušal opre- 
deliti vsaj deloma odnos Izvršnega sveta do zvezne resolucije. Zato predpo- 
stavljam, da bodo predstavniki predlagatelja na posameznih sejah zborov še 
dodatno skušali posredovati uvodne obrazložitve, zlasti ker bo to posebna točka 
dnevnega reda in bo to najbrže potrebno. Hvala lepa. 

Sedaj bomo poslušali naslednjo obrazložitev in sicer uvodno obrazložitev 
k delovni zasnovi predloga zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije, ki jo bo podal tovariš Jože No- 
vinšek, predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informa- 
cijski sistem. 

Jože Novinšek: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina SR Slo- 
venije je ob obravnavi osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije zavezala predlagatelja, to je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, da pred formalno predložitvijo predloga zakona omogoči 
predhodno razpravo in delovni doprinos delegatov, kakor tudi doprinos iz mno- 
gih drugih sredin, kakor je rečeno v stališčih skupščine pri iskanju tistih ce- 
lovitih rešitev, ki bodo dejansko odražale skupne interese pri zakonskem ure- 
janju enega najpomembnejših področij uveljavljanja samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Skupščina SR Slovenije je ob sprejemanju osnutka zakona sprejela sta- 
lišče in sklepe v katerih je dala podporo tem temeljnim usmeritvam osnutka 
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zakona. Hkrati pa so delegati v razpravah v odborih in komisijah dali številne 
pripombe, ki so težile za tem, da bi bile določbe zakona čimbolj konsistentne, 
celovite in razumljive. 

Opozorili so, da je treba v nadaljnji obdelavi jasneje in konkretneje opre- 
deliti dohodek, kot osnovno osnovo in vsebino planiranja, opredeliti temelje 
plana in njihov odnos do smernic in elementov, proučiti vlogo in vsebino pro- 
storskega planiranja v sistemu samoupravnega družbenega planiranja, jasneje 
opredeliti razmerje med planom samoupravne organizacije oziroma skupnosti 
in družbenim planom družbenopolitične skupnosti, kakor tudi vlogo temeljnih 
organizacij pri oblikovanju planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti 
in krajevnih skupnosti. Dalje, vgraditi planiranje kadrov, jasneje opredeliti 
vsebino planov delovnih skupnosti, dosledno izpeljati načelo, da dogovor o te- 
meljih plana praviloma ne more biti sklenjen brez popreje sklenjenih samo- 
upravnih sporazumov in da mora biti v zakonu trdneje opredeljena odgovor- 
nost subjektov družbenega planiranja. 

Pri sestavi delovne zasnove za predlog zakona so bile upoštevane tudi zelo 
konkretne pripombe nekaterih organov Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije in vse druge pripombe, ki so prihajale od širokega kroga delavcev in 
občanov ter njihovih organizacij in združenj. 

V tej delovni osnovi so v največji meri razdelana in vnešena stališča in 
predlogi, dani k besedilu osnutka zakona. Upoštevane niso bile pripombe in 
predlogi, ki so v nasprotju s sprejetimi stališči skupščine. Prav tako niso bile 
upoštevane pripombe in predlogi, ki so sicer v skladu s stališči Skupščine SiR 
Slovenije pa težijo k podrobnemu urejanju posameznih postopkov oziroma 
zadev, ki jih morajo urejati posebni predpisi oziroma samoupravni splošni 
akti, glede metodologije, obveznih enotnih kazalcev odgovornosti v organiza- 
cijah združenega dela in podobno. 

Upoštevane tudi niso bile pripombe, ki se nanašajo na specifična vpra- 
šanja v okviru sistema in jih je treba urejati s posebnimi zakoni in samouprav- 
nimi splošnimi akti. Pri tem je treba upoštevati, da je nedodelanost posameznih 
zakonskih rešitev ponekod posledica tega, da še niso povsem razčiščena dolo- 
čena vprašanja, ki jih bodo morali urejati drugi zakoni, tako republiški, kot 
zvezni, ki se šele pripravljajo in se nanašajo na družbeni sistem informiranja, 
na sredstva za razširjeno reprodukcijo, na obvezno združevanje organizacij 
združenega dela in materialne proizvodnje in trgovine, na sistem in družbeno 
kontrolo cen, na urejanje prostora oziroma načrtovanja in graditev naselja. 

2e dosedanje razprave ob delovni zasnovi predloga zakona pomenijo po- 
memben doprinos k boljši zakonski razdelavi posameznih vprašanj, predlaga- 
telj pa pričakuje, da bodo tudi nadaljnje razprave v telesih Skupščine SR Slo- 
venije in v drugih sredinah, na osnovi predlaganih rešitev prispevale h konsi- 
stentnim rešitvam nekaterih dilem, ki so v obrazložitvi posebej navedene, do- 
gradile nekatere važnejše specifičnosti, v skladu s sistemom, ki ga daje de- 
lovna zasnova predloga. 

Pri tem bo vsekakor treba težiti za odprtostjo zakona, da ne bi prejudi- 
cirali rešitev v drugih zakonih, ki se pripravljajo. Poleg vsega pa bo koristen 
vsak prispevek, ki bo vodil k jasnosti in boljši razumljivosti zakona. 

O delovni zasnovi predloga zakona so razpravljali vsi pristojni odbori in 
komisije Skupščine SR Slovenije. O delovni zasnovi je razpravljal že tudi Svet 
za planiranje in ekonomsko politiko pri Republiškem svetu Zveze sindikatov 
Slovenije. 
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Na prvi konferenci Zveze sindikatov Slovenije je bilo opozorjeno, da v 
zvezi s postopkom in vsebino pripravljanja planov obstojajo še nejasnosti, da 
hkrati planiranje in usklajevanje otežuje dejstvo, da še niso opredeljeni no- 
silci, roki in vsebina usklajevanja in podobno. Dograditev in jasnost zakona v 
tem pogledu in njegovo sprejetje, prav tako pa tudi nekaterih drugih sistem- 
skih zakonov, bo poleg večje praktične aktivnosti za uveljavljanje družbene- 
ga planiranja vsekakor zmanjševalo nekatere probleme na tem področju. 

Dosedanja razprava o delovni zasnovi se je osredotočila predvsem na vpra- 
šanja in dileme, podane v obrazložitvi k delovni zasnovi zakona, pri tem pa so 
predlagali tudi spremembe in dopolnitve besedila z namenom izboljšati siste- 
matiko zakona ter da se omogoči jasnost in razumljivost. 

V razpravah je bilo ugotovljeno, da je predlagatelj pri pripravi delovne 
zasnove za predlog izhajal iz mnenj in pripomb, stališč in sklepov Skupščine 
SR Slovenije k osnutku zakona, da je sistematika zakona preglednejša in da so 
opravljene nujne korekture besedila, da se je ponavljanju predlagatelj izog- 
nil, da so opredeljene razmejitve in specifičnosti v postopkih, da so nekatera 
področja podrobneje obdelana in nekateri deli zakona v skladu s pripombami, 
na novo napisani. 

Iz razprav v delovnih telesih skupščine in iz drugih razprav izhaja, da v 
delovni zasnovi še niso dovolj jasno opredeljena zlasti vprašanja o planskih 
aktih in fazah planiranja v temeljnih organizacijah, v delovnih skupnostih in 
krajevnih skupnostih, da bi bilo treba več povedati o dolgoročnem planiranju 
in natančneje opredeliti vidike planiranja v bankah, prav tako pa dopolniti 
dohodkovne vidike planiranja, strokovne podlage in odgovornosti, nekatera 
vprašanja metodologije in letnih izvedbenih planskih dokumentov. 

V nadaljevanju ne bom povzemal vprašanj in dilem, ki so se pojavile ob 
pripravi delovne zasnove, ker so to vprašanja in dileme prisotne v obrazložitvi 
k delovni zasnovi. 

Omejil se bom le na tiste spremembe in dopolnitve, ki so jih v razpravi 
k delovni zasnovi predlagali odbori in komisije Skupščine SR Slovenije, kakor 
tudi na vprašanja in dileme oziroma različna stališča, ki so se pokazala v teh 
razpravah. 

V poglavju splošne določbe so bila stališča in predlogi usmerjeni zlasti na 
vprašanje opredelitve delovnih skupnosti kot nosilcev planiranja, na potrebo 
izpopolnjene opredelitve kategorije dohodka, nekaterih določil v zvezi z dolgo- 
ročnim planom in ustrezne vključitve 12. člena zveznega zakona o planiranju. 

Različna stališča in predlogi so bili dani v zvezi z delovnimi skupnostmi 
kot nosilci planiranja. Z osnutkom je bil krog nosilcev planiranja, kot ga dolo- 
ča zvezni zakon, razširjen tudi na delovne skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti, organov družbenopolitičnih skupnosti, organov družbenih skupnosti 
in družbenopolitičnih organizacij, družbenih organizacij in društev. Razlog za 
takšno rešitev je bil v tem, da bi se tem delavcem zagotovil enakopraven druž- 
benoekonomski položaj in pa dejstvo, da te delovne skupnosti pogosto uprav- 
ljajo z velikimi družbenimi sredstvi, da je v njih zaposleno veliko število 
delavcev, ki se po teh delovnih skupnostih vključujejo v svobodno menjavo 
dela. 

V razpravi o delovni zasnovi so bila izražena mnenja, ki so takšno raz- 
širitev kroga nosilcev planiranja podpirale, s tem, da je treba v postopku pla- 
niranja pri delovnih skupnostih izvesti določene poenostavitve. Tako naj bi 
prej navedene delovne skupnosti ne sprejemale temeljev plana, ker že samo- 
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upravni sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ureja 
medsebojna razmerja glede pogojev svobodne menjave dela in ustvarjenega 
dohodka, kakor tudi druga razmerja pri uresničevanju skupnih ciljev in inte- 
resov delavcev v delovnih skupnostih. 

Te delovne skupnosti naj bi sprejemale le elemente za samoupravne spo- 
razume o temeljih plana, s katerimi se vključujejo v svobodno menjavo dela 
ter v svoj plan. Pri tem naj bi bil plan delovnih skupnosti v državni upravi in 
pri organih družbenopolitične skupnosti sprejet šele, ko ga potrdi organ, za ka- 
terega delovna skupnost opravlja dela in naloge. 

Izražena pa so bila tudi mnenja, naj bi delovne skupnosti organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in družbenih skupnosti, kakor tudi delovnih skupnosti 
državnih organov, ne imele pravice in dolžnost sprejemati plane glede na to, 
da zanje veljajo glede planiranja oziroma programiranja dela določbe letos 
sprejetega republiškega zakona o sistemu državne uprave. 

V zvezi z dohodkom kot temeljno kategorijo planiranja, je bilo zlasti opo- 
zorjeno, da je treba izhajati iz dejstva, da je treba dohodek najprej ustvariti, 
nato pa šele z njim razpolagati in prevzemati materialne obveznosti in da je 
treba v tem smislu dopolniti vsebino planskih aktov. Dohodek naj bi bil ce- 
loviteje planiran v družbenopolitični skupnosti, zlasti v družbenem planu re- 
publike. Treba je izpostaviti pogoje in osnove ustvarjanja dohodka, vsaj v do- 
ločbah glede samoupravnih sporazumov o temeljih plana in temeljih plana, 
drugič, nakazati usmeritve in politiko razporejanja dohodka glede na sprejeto 
razvojno koncepcijo in nakazati osnove za ukrepanje družbenopolitične skup- 
nosti za primere bistvenega kršenjia dogovorjene politike razporejanja dohodka. 
Te sugestije bi bilo treba izpeljati na nekoliko mestih v. zakonu. 

Kot vprašanje, ki ga je treba še razrešiti, so v obrazložitvi navedene dileme 
in vprašanja v zvezi z dolgoročnim planom in dogovorom o temeljih dolgoroč- 
nega plana. Pri tem je šlo zlasti za vprašanja, ali je potrebno z republiškim za- 
konom določneje opredeliti postopek sprejemanja dolgoročnega plana, nadalje, 
ali so za dolgoročni plan vedno predpogoj sklenjeni samoupravni sporazumi 
oziroma dogovor o temeljih dolgoročnega plana in končno, ali naj zakon pred- 
vidi obveznost, da sprejemajo samoupravne sporazume oziroma dogovore o te- 
meljih plana tiste organizacije in skupnosti, ki sprejemajo odločitve o objektih, 
projektih, mrežah in sistemih, katerih izgradnja presega petletno obdobje. 

V razpravah se je izoblikovalo stališče, da dolgoročni plan, ki določa splošno 
orientacijo razvoja in je podlaga za sprejemanje srednjeročnih planskih aktov, 
ne more določati konkretnih obveznosti in zato tudi ne temelji na dogovorih in 
samoupravnih sporazumih o temeljih dolgoročnega plana. Izjema od tega pra- 
vila so organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti, v katerih ciklusi uresničevanja plana obsegajo daljše obdobje kot ci- 
klusi srednjeročnih planov. Podobno bi morda veljalo tudi za urejanje dolo- 
čenih razvojnih nalog z vidika splošnega družbenega pomena, za katerih iz- 
vedbo ali urejanje je potrebno daljše obdobje. Tu gre za dolgoročnejše dohod- 
kovno povezovanje in se lahko uveljavljajo isti postopki, kot veljajo za sred- 
njeročne planske akte. To pomeni, da te organizacije sklepajo samoupravne 
sporazume in dogovore o temeljih plana kot dohodkovno podlago za celoten ci- 
klus uresničevanja plana. Ne glede na to, pa velja tudi za te nosilce planira- 
nja, da morajo sprejeti svoje srednjeročne petletne planske akte odnosno mo- 
rajo v samoupravnih sporazumih in dogovorih opredeliti tudi razvojne elemente 
odnosno delovne, materialne in druge obveze za srednjeročno obdobje. 
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Na primer, zaradi dejstva, da graditev elektroenergetskih objektov, od 
priprave dokumentacije do izgradnje objektov traja pet do dvanajst let, ob- 
ravnava analiza razvojnih možnosti te panoge za obdobje 10 let, prav tako 
pa se za to obdobje izdeluje samoupravni sporazum. Vsi dokumenti pa imajo 
opredeljeno tudi podrobneje petletno sekvenco. V tem petletju smo reševali 
formalne ovire petletne fazne ločitve sprejemanja in uresničevanja investicij- 
skih programov na tem področju, kot vemo z zakonom o poroštvu republike za 
objekte kontinuitete. V zvezi z navedenimi stališči glede dolgoročnih planov 
in o potrebi kontinuiranega razvojnega planiranja, ki upošteva različne cikluse 
in dinamike v procesu razširjene reprodukcije odnosno investicijske cikluse, 
bo potrebno dopolniti določbe zakona in ustrezno vključiti tudi določbe 12. 
člena zveznega zakona o družbenem planiranju, z eventualnimi dodatnimi for- 
mulacijami, na primer glede povezovanja takšnih planov in programov raz- 
voja v sistem usklajevanja razvojnih programov odnosno samoupravnega spo- 
razumevanja in dogovarjanja. 

V drugem poglavju, planski akti, njihova priprava in sprejemanje, je bilo 
sicer izraženo mnenje, da je predlagatelj upošteval predloge in pripombe glede 
opredelitev temeljev plana temeljne organizacije, pa tudi drugih planskih 
aktov, zlasti v tem smislu, da se v besedilu zakona ne prepletajo določbe o 
vsebini posameznih planskih aktov z določbami o postopku njihovega spreje- 
manja. Ostala pa so še nekatera vprašanja glede planskih aktov in postopkov 
planiranja v temeljni organizaciji. 

Po delovni zasnovi predloga zakona, so planski akti temeljne organizacije, 
prvič, temelji plana temeljne organizacije in drugo, njen plan. 

Kot planski akt ni opredeljen niti sklep o pripravi plana temeljne organi- 
zacije, niti delovni program pripravljanja plana. Enako velja za smernice za 
plan temeljne organizacije in elemente za samoupravno sporazumevanje o te- 
meljih plana. Vsi ti dokumenti predstavljajo izhodišče in zasnovo za planske 
akte. Za njihovo pripravo in o njih delavci razpravljajo na zborih delavcev ali 
po delegatih v delavskem svetu. Pri tem ne moremo mimo izhodišča, da je 
družbeno planiranje eden od osnovnih instrumentov samih delavcev, delovnih 
ljudi in občanov demokratično organiziranih v sistemu socialističnega samo- 
upravljanja, zato morajo biti delavci vključeni v vse faze sprejemanja planskih 
aktov in tudi v faze pripravljanja teh planskih aktov. 

V procesu družbenega planiranja se delavci samoupravno sporazumevajo 
in dogovarjajo z delavci v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter usklajujejo svoje potrebe in interese, pri tem pa preverjajo svoje interese, 
opredeljene v smernicah in usklajujejo elemente za samoupravne sporazume 
in dogovore o temeljih plana. Temelje plana, ki pa jih delavci temeljne orga- 
nizacije po temeljitih predpripravah sprejemajo z referendumom, so predvsem 
v zneskih in kazalcih, izražene obveznosti in naloge, ki jih v procesu sporazu- 
mevanja in dogovarjanja sprejemajo delavci temeljne organizacije, dočim so 
smernice za plan in elementi za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje 
o temeljih plana le zasnova oziroma izhodišče za pripravo temeljev plana. Ven- 
dar bo potrebna zaradi večje jasnosti nekoliko drugačna ureditev tega dela 
zakona, to je zlasti členov 3)1 in 32. 

Glede določb o krajevni skupnosti je bilo v vseh odborih podprto stališče, 
da je potrebno v predlogu zakona poenostaviti določbe o postopku sprejemanja 
planskih aktov v krajevnih skupnostih ter se izogniti tistim oblikam osebnega 
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izjavljanja, ki niso primerne za odločanje v krajevni skupnosti, kakor tudi 
večkratnim referendumom v postopku sprejemanja planskih aktov. 

V razpravah je bilo sproženo vprašanje, ali je potrebno v tretjem poglavju, 
kjer je govora o sprejemanju in uresničevanju planov, na ustrezen način 
vnesti določbe 10. in ,15. člena zakona o regionalnem prostorskem planiranju, 
po katerih ni dovoljena lokacija objektov in parcelizacija zemljišč, niti izda- 
janje dovoljenj za graditev potem, ko začne veljati regionalni prostorski plan 
ali njegov posamezni element, če lokacija ali parcelacija oziroma graditev ni v 
skladu s sprejetim planom in pooblastilom republiškemu izvršnemu svetu, da 
sme po zaslišanju prizadetih občinskih skupščin s splošnim predpisom razgla- 
siti prepoved graditve na določenem prostoru za vse gradnje ali samo za dolo- 
čeno vrsto gradenj. V zvezi s tem bi bilo potrebno dopolniti dosedanjo določbo 
20. člena delovne zasnove, da morajo biti posebni plani, programi, projekti in 
drugi akti v skladu z družbenim planom, dopolniti pa bi bilo treba tudi določbe 
o nadzorovanju izvedbenih predpisov, ki zagotavljajo izvrševanje planov. 

V zvezi s tem vprašanjem so bili v nekaterih skupščinskih odborih mnenja, 
da je treba opustiti določbe o posebnih planih, to je 20. in 146. člen in kot iz- 
vedbene akte družbenih planov označiti le programe, projekte, in druge akte 
kot strokovne podlage za uresničitev posameznih sestavin družbenih planov. 
Pri tem je treba imeti v vidu, da obstojajo določeni posebni plani, zlasti za 
področje obrambe, na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, in po- 
dobni. , . . 

V zvezi s planiranjem v, bankah so bili dani predlogi, ki naj bi poeno- 
stavili postopek planiranja. Predlagano je bilo, naj se elementi za samouprav- 
ne sporazume o temeljih plana banke uskladijo v zborih upravljalcev banke, 
ki so delegatsko sestavljeni. Ponovno razpravljanje na zborih delavcev v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih bi bilo potrebno le v primeru, ce se 
ugotovi bistveno neskladje s stališči zbora banke glede elementov, ki so jih 
oblikovale članice banke. V tem primeru bi se postopek usklajevanja elementov 
moral ponoviti. . 

Vsekakor bo v tej zvezi pomembno, v smislu 97. člena nadaljnjo odgovorno 
razvijanje kriterijev za usklajevanje investicijskih potreb in možnosti in dru- 
gih pogojev kreditiranja, da bi lahko praktično uresničevali v investicijski po- 
litiki kvalitetne usmeritve iz smernic. 

Dani so bili tudi predlogi, naj se vnese posebna določba, da je delovna 
skupnost banke dolžna pravočasno pripraviti strokovne podlage za potrebe 
članic banke glede elementov za samoupravni sporazum o temeljih plana 
banke 

Dane so bile tudi pripombe glede strokovne priprave usklajenosti postop- 
kov za planske akte, zlasti v zvezi s kazalci gospodarjenja po 140. členu zakona 
o združenem delu in opredelitvijo enotne metodologije planiranja. V členu 
169 in 170 je opredeljena odgovornost nosilcev planiranja, ki naj upošteva 
njihove specifičnosti. Po teh določilih bi ob planu morale vsaj paralelno nasta- 
jati tudi metodološke osnove plana. Kazalci po 140. členu zakona o združenem 
delu so zajeti v obveznih enotnih kazalcih, ki so seveda nepogrešljivi v plani- 
ranju kot kriteriju uspešnosti, pa bi jih kazalo poudariti tudi v tem zakonu. 

V razpravi o osnutku zakona je bilo poudarjeno, da je potrebno proučiti 
možnost in primernost razdelave zakonskih določb, ki bi obsegale sankcije za 
različne oblike ravnanja oziroma opustitev ravnanja udeležencev v postopku 
planiranja. V obrazložitvi k delovni zasnovi je predlagatelj pojasnil, zakaj tega 
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predloga, namreč da se v zakon vnesejo tudi kazenske določbe, ni sprejel. V 
razpravah o delovni zasnovi so odbori sprejeli stališče, naj se v zakon ne vne- 
sejo kazenske določbe. 

Na kraju, vse pripombe in predloge bo predlagatelj še pred predložitvijo 
predloga skušal uskladiti z ustreznimi odbori in komisijami Skupščine SR Slo- 
venije. Pri tem bo upošteval tudi predloge in pripombe Sveta za planiranje in 
ekonomsko politiko, Republiškega sveta zveze sindikatov Slovenije, seveda pa 
tudi pripombe iz današnje razprave v zborih skupščine in tudi druge pobude 
dane v tem času do priprave predloga zakona. Treba je ugotoviti, da večina 
dosedanjih predlogov in pripomb prispevci k boljši preglednosti zakona in k 
zboljšanju njegovih določb in besedila samega. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo o besedilu predloga zakona raz- 
pravljal in zavzel svoje stališče do posameznih vprašanj in predlog zakona 
predložil Skupščini SR Slovenije v sprejemanje. Hvala. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa, tovariš Novinšek. 
Zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije. 

Zbori nadaljujejo z delom na ločenih sejah. Hvala. 

(Skupno zasedanje je bilo zaključeno ob 10.20.) 



8. seja 

(3. oktobra 1979) 

Predsedovala: Zofka Stoja n-o v i č , 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Tovarišice ni tovariši delegati! 
Pričenjam 8. sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije in pred- 
lagam za to sejo naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila komisij, 

2. odobritev zapisnika 7. seje skupščine, 
3. analiza razvojnih možnosti na področju samoupravnih interesnih skup- 

nosti, ki se povezujejo v Skupnost socialnega varstva Slovenije, 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem za- 

varovanju kmetov, 
5. analiza uresničevanja resolucije o načrtovanju družine in družbenih 

prizadevanjih za njen nastanek in varnost in zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, 

6. osnutek samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za dejav- 
nost Skupnosti socialnega varstva Slovenije v letu 1980, 

7. analiza uresničevanja delegatskih odnosov v skupnostih socialnega 
varstva, 

8. akti Skupnosti socialnega varstva Slovenije v zvezi z ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito, 

9. vprašanja in pripombe delegatov, 
10. razno. 
Vprašujem delegate, če se strinjajo s predlaganim dnevnim redom? (Da.) 

Ima morda kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev predlaganega 
dnevnega reda? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da z dvigom rok potrdite pred- 
lagani dnevni red. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina predlagani dnevni red soglasno sprejela. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev ter na poročila teh komisij. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja Zbora uporabnikov izvolimo delegate iz Občinksih skupnosti Izola, Idrija 
in Jesenice. Prosim, da se Zbor uporabnikov izreče 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 komisija soglasno izvoljena in prosim, da se takoj se- 
stane, pregleda pooblastila in pripravi poročilo. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izva- 
jalcev pa predlagam delegate iz Občinskih skupnosti Sevnica, Sežana in Slo- 
venska Bistrica. Prosim Zbor izvajalcev, da ta predlog potrdi z dvigom rok. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi komisija Zbora izvajalcev soglasno izvoljena. Člane 
komisije prosim, da se takoj sestane j o, pregledajo pooblastila in pripravijo 
poročilo. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu določil 
362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije 
4. točko dnevnega reda. 

Predsednica Z o f k a Stojanovič: Prehajamo na 4. t o č k o dnev- 
nega reda, in sicer na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Prosim predstavnika predlagatelja, republiškega sekretarja za delo, to- 
variša Andreja Grahorja, da da uvodno obrazložitev. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izhodišča za predlagane spremembe in dopolnitve zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov predstavljajo že sprejeti dokumenti Skupščine SR Slove- 
nije. Upoštevaje vlogo in pomen borcev NOV ter težo in bremena, ki so jih no- 
sili pri obnovi domovine in izgradnji samoupravne socialistične družbe, je 
Skupščina SR Slovenije v letu 1976 sprejela stališča, po katerih je potrebno, 
v skladu z načeli ustave, stališči in sklepi X. kongresa Zveze komunistov Jugo- 
slavije in VII. kongresa Zveze združenj borcev NOV Jugoslavije, nadalje raz- 
vijati in izpopolnjevati sistem socialne varnosti borcev. Po teh stališčih je med 
drugim potrebno čimprej zagotoviti tudi omilitev kriterijev za pridobitev var- 
stvenega dodatka za kmete-borce. 

Skupščina je v septembru lanskega leta obravnavala informacijo o ana- 
lizi in uporabi kriterijev za priznanje varstvenega dodatka kmetom-borcem 
in sprejela predloge za izboljšanje njihove socialne varnosti. Predlagana no- 
vela zakona o starostnem zavarovanju kmetov pomeni realizacijo pravkar na- 
vedenih stališč in predlogov Skupščine SR Slovenije, pri čemer je osnovni cilj 
in namen predloženih rešitev, bistveno izboljšati položaj socialno ogroženih 
kmetov-borcev. 

Spremembe in dopolnitve zakona se skoraj v celoti nanašajo na določbe 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki urejajo pravice kmetov-borcev do 
starostne pokojnine in varstvenega dodatka, če so socialno ogroženi. 
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Predlog zakona ne posega v določbe zakona, ki urejajo sistem tega zava- 
rovanja. Po mnenju predlagatelja se lahko o vprašanjih, kot so razširitev 
kroga zavarovancev, zvišanje zneska pokojnine, odpravi načela ena kmetija 
— ena pokojnina, uvedbi invalidskega zavarovanja ter nekaterih drugih za- 
htevah razpravlja, zavzema stališča in rešuje šele za naslednje srednjeročno 
obdobje 1981—'1985. To je vaša skupščina tudi pravkar storila. 

Najpomembnejše spremembe in dopolnitve predloga zakona so naslednje: 
1. Zakon o starostnem zavarovanju kmetov določa krog zavarovancev ob- 

veznega starostnega zavarovanja kmetov. 
Kljub izpolnjevanju ostalih pogojev ne morejo biti zavarovanci po tem 

zakonu vsi tisti kmetje, in seveda tudi ne kmetje-borci, ki imajo sami pravico 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev in tudi ne njihovi dru- 
žinski in gospodinjski člani. 

Da bi socialno ogroženim kmetom-borcem omogočili pravico do varstve- 
nega dodatka, vsebuje predlog zakona novi 3. odstavek lil. člena, ki bi omo- 
gočal uveljavitev lastnosti zavarovanca ter s tem pravico do starostne pokoj- 
nine in varstvenega dodatka. 

Glede na to, da je eden izmed pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine tudi ta, da ima zavarovanec najmanj pet let lastnost zavarovanca, 
bi socialno ogroženi kmetje-borci, ki bodo uveljavljali lastnost zavarovanca po 
novi določbi predloga zakona, pridobili pravico do pokojnine in varstvenega 
dodatka šele po petih letih od uveljavitve zakona. 

V skladu s stališči Skupščine SR Slovenije o čimprejšnji zagotovitvi so- 
cialne varnosti ogroženim kmetom-borcem, 1. odstavek 66. člena predloga za- 
kona določa, da se določba 3. odstavka 17. člena uporablja od 1. januarja 1975 
dalje. To imate danes kot amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
tudi na mizi. To pomeni, da se po tej novi določbi zakona priznava lastnost za- 
varovanca za nazaj in da bodo socialno ogroženi kmetje-borci lahko uveljav- 
ljali pravico do pokojnine in varstvenega dodatka že s 1. januarjem 1980. 

Predlog zakona ne posega v obveznosti plačevanja prispevkov. Za obvez- 
nosti plačevanja prispevkov veljajo splošne določbe tega zakona in določbe v 
samoupravnih splošnih aktih skupnosti. 

1. Predlog zakona prinaša nove olajšave glede plačevanja prispevka so- 
cialno ogroženih kmetov-borcev. Tako bo skupnost pri določanju razlogov in 
meril za zmanjševanje, odpisovanje in popolno oprostitev prispevka morala 
upoštevati socialno ogroženost kmeta-borca tako, da bo zmanjšanje, odpis in 
oprostitev prispevka pomenila pomembno razbremenitev kmeta-borca do skup- 
nosti iz naslova prispevka. 

Izdatke skupnosti za vse posebne ugodnosti, ki jih imajo kmetje-borci po 
tem zakonu, krije SR Slovenija. To načelo velja tudi za novo priznane pravice 
do pokojnine in varstvenega dodatka. 

2. Po dosedanji ureditvi pridobijo kmetje pravico do starostne pokojnine, 
ko dopolnijo starost 65 let, kmetje-borci pa pravico do pokojnine in varstve- 
nega dodatka, če so socialno ogroženi, ko dopolnijo 60 let starosti. 

Novost predloga zakona je ta, da ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev, 
predvideva izjemno priznanje pravice do pokojnine ne glede na starost, če je 
to potrebno, glede na splošno zdravstveno stanje in delovno zmožnost kmeta 
-borca NOV in če je socialno ogrožen. 

Pravico do pokojnine lahko uveljavlja tudi zakonec umrlega kmeta-borca, 
ki te pravice ni uveljavil, četudi sam izpolnjuje pogoje za priznanje pravice. 
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Ce je kmetu-borcu priznana izjemna pokojnina in če izpolnjuje pogoje, 
mu pripada tudi pravica do varstvenega dodatka. S tem predlog zakona kmetu 
-borcu priznava podobno pravico kot jo imajo borci v delavskem zavarovanju 
po zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

3. Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov sta praktično zavarovanca 
tega zavarovanja mož, ki je običajno lastnik kmetije in njegova žena, ki je le 
redko lastnica ali solastnica. Če mož umre in kmetijo prepusti drugemu, obi- 
čajno sinu, žena pa ni niti solastnik te kmetije, izgubi lastnost zavarovanca in 
s tem pravico do kmečke pokojnine. 

Predlog zakona zagotavlja takemu zakoncu kmeta-borca, ne glede na to 
ali je tudi sam borec, pravico do starostne pokojnine, ko dopolni 60 let sta- 
rosti, če pa je socialno ogrožen tudi pravico do varstvenega dodatka. 

4. Kmetje-borci, ki so socialno ogroženi, imajo pravico do varstvenega do- 
datka. Višina varstvenega dodatka je odvisna od stopnje njihove ogroženosti. 
Vendar pa višina zneska varstvenega dodatka ne more preseči razlike med 
mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov v pokojninskem zavaro- 
vanju delavcev in kmečko starostno pokojnino. 

Zato so zelo pomembne spremembe in dopolnitve predloga zakona v zvezi 
s pogoji in kriteriji, po katerih se ugotavlja socialna ogroženost kmetov-bor- 
cev in ki se nanašajo na ugotavljanje premoženjskega cenzusa, kar je v pri- 
stojnosti organa za določanje teh kriterijev. 

Po predlogu zakona pogoje in kriterije o socialni ogroženosti kmetov-bor- 
cev določa Skupnost socialnega varstva Slovenije. 

Do sprejetja zakona o skupnostih socialnega varstva, ko naj bo v to skup- 
nost vključena tudi Skupnost starostnega zavarovanja kmetov, lahko Skup- 
nost socialnega varstva na novo določa pogoje in kriterije le v sodelovanju s 
Skupnostjo starostnega zavarovanja kmetov. Pri tem pa seveda upošteva sta- 
lišče Skupščine SR Slovenije o omilitvi le-teh. 

Pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa kot enem izmed osnovnih kri- 
terijev ugotavljanja socialne ogroženosti, prinaša že sam predlog zakona zelo 
pomembne novosti. Pri določanju kriterijev se upošteva samo dohodek obeh 
zakoncev. Poleg katastrskega dohodka, ki je prilagojen višini katastrskega 
dohodka pred uveljavitvijo novih lestvic v letu 1978 in drugih dohodkov, se 
v skupni dohodek všteva tudi pokojnina in varstveni dodatek drugega zakonca, 
če ga le-ta že ima. Tako ugotovljen skupni dohodek se nato deli po enakih 
delih na oba zakonca in družinske člane, ki so pridobitno nezmožni, po pred- 
pisih o pokojninsko-invalidskem zavarovanju. 

Pravkar navedene spremembe glede ugotavljanja premoženjskega cen- 
zusa se po predlogu zakona uporabljajo od 1. januarja 1979 dalje, kar je v 
skladu s stališči Skupščine SR Slovenije o čimprejšnji omilitvi pogojev in kri- 
terijev za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. Poleg tega pa so ti kri- 
teriji take narave, da se lahko uporabljajo neposredno in takoj, še pred spre- 
jetjem le-teh pri Skupnosti socialnega varstva. Ne nazadnje pa je razlog za do- 
ločitev retroaktivne veljavnosti 4. in 5. odstavka 39. člena, ki to urejata, tudi 
v tem, ker se podatki o dohodkih ugotavljajo in evidentirajo po koledarskih 
letih in bi jih upravičenec za krajše časovno obdobje težko dobil. 

5. Predlog zakona uveljavlja novi samoupravni postopek za uveljavljanje 
pravic do varstvenega dodatka, pri čemer gre za zamenjavo prejšnjega uprav- 
nega in sodnega postopka, s samoupravnim postopkom. Za odločanje o zahtev- 
kih so pristojni delegatsko oblikovani kolektivni organi pri občinskih skupno- 
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stih socialnega varstva in koordinacijski odbori za vprašanja borcev. Dokazila 
in podatke, potrebne za odločanje o zahtevi kmeta-borca priskrbi občinski 
upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki pripravi 
tudi osnutek odločbe. Kmet-borec, ki z odločitvijo koordinacijskega odbora ne 
bo zadovoljen, lahko uveljavlja sodno varstvo pravic pred posebnim sodiščem 
združenega dela pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter starostnega zavaro- 
vanja kmetov v Sloveniji, nato pa še pred Sodiščem združenega dela SR Slo- 
venije. To pomeni, ne pred rednim sodiščem, ampak pred samoupravnim so- 
diščem. 

Tak postopek je bil v celoti podprt od Vseh pristojnih družbenih dejavni- 
kov, upoštevaje pri tem potrebo hitrega reševanja zahtevkov in preprečevanja 
nepotrebnega kopičenja stopenj za varstvo pravic, zaradi česar je predvideno 
le enostopenjsko odločanje po koordinacijskem odboru, nato pa še zagotov- 
ljeno varstvo pred samoupravnim sodiščem na dveh stopnjah Sodišča združe- 
nega dela. 

Opozorimo naj še na to, da je novi postopek za uveljavljanje pravic do 
varstvenega dodatka različen od postopka za uveljavitev starostne pokojnine 
kmetov, urejenem v samoupravnem splošnem aktu skupnosti, zaradi česar bo 
v skupnosti potrebno proučiti možnost uvedbe enakega postopka tudi pri uve- 
ljavljanju starostne pokojnine. 

Novi postopek za uveljavljanje pravic do varstvenega dodatka se bo začel 
uporabljati s 1. januarjem 1981 in do tega roka morajo biti pri vseh občinskih 
skupnostih socialnega varstva oblikovani koordinacijski odbori za vprašanja 
borcev. Do tedaj pa bodo dosedanji organi, po dosedanjem postopku odločali 
o pravici do varstvenega dodatka in o njegovi višini. 

6. Poleg zgoraj navedenih sprememb in dopolnitev predloga zakona, ki 
se v celoti nanašajo na pravice kmetov-borcev do starostne pokojnine in var- 
stvenega dodatka ima predlog zakona še eno dopolnitev, ki je v zvezi z za- 
konom o preživninskem varstvu kmetov, sprejetim decembra lani. Po pred- 
logu zakona družbenopravna oseba, ki pridobi kmetijsko zemljišče od kmeta 
-zavarovanca po določbah zakona o preživninskem varstvu kmetov, ne plača 
prispevka skladu obveznega starostnega zavarovanja. Izpad teh dohodkov krije 
solidarnostna udeležba združenega dela. 

Menimo, da predložene spremembe in dopolnitve zakona zagotavljajo bi- 
stveno boljši socialno-ekonomski položaj socialno ogroženih kmetov-borcev in 
njihovih družinskih članov ter da na ustrezen način realizirajo sklepe in sta- 
lišča Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zava- 
rovanju kmetov je bil v skladu z dogovorom v Zakonodajno-pravni komisiji 
Skupščine SR Slovenije, pripravljen v prečiščenem besedilu. 

Naj dodam, da sta prejšnji teden na zasedanju Skupščine SR Slovenije 
Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela ta predlog zakona, pri čemer 
upam, da ga bo danes lahko sprejela tudi vaša skupščina kot enakopraven 
zbor republiške skupščine ter tako uzakonila spremembe in dopolnitve, s tem 
pa izboljšala socialni položaj socialno ogroženih kmetov-borcev. Hvala! 

Predsednica Zofka Stoj anovič : Danes smo prejeli tudi amand- 
maje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov, ki so bili sprejeti v obeh zborih Skupščine SR Slovenije. 
Tako bomo danes posebej razpravljali in sklepali o amandmajih, ki jih pred- 
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laga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in o zakonu v celoti. Pri tem opo- 
zarjam, da v tem postopku lahko spremembe predlagamo samo v obliki amand- 
majev, kar je v skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo! Želi kdo besedo ali pa želi morda kdo dati kak pred- 
log v obliki amandmaja? (Ne.) 

Ce ne, potem predlagam, da preidemo na glasovanje in to najprej o pred- 
laganih amandmajih Izvršnega sveta. Kdor je za predlagane amandmaje Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati, 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

tega zakona, skupaj s pravkar sprejetimi amandmaji, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naša skupščina soglasno sprejela predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

S tem je postopek enakopravne obravnave skupaj z zbori Skupščine SR 
Slovenije opravljen. 



9. seja 

(21. novembra 1979) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 9. sejo Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije, za katero predlagam naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila obeh komisij, 

2. odobritev zapisnika 8. seje skupščine, 
3. predlog zakona o skupnostih socialnega varstva, 
4. predlog zakona o družbenem varstvu otrok, 
5. predlog zakona o socialnem skrbstvu, 
6. predlog stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za na- 

daljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji, 

7. predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 

novanjskih razmerjih s tezami za osnutek zakona, 
9. osnutek resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za ob- 

dobje 1976—1980 v letu 1980, 
10. vprašanja in pripombe delegatov, 
11. razno. 
Vprašujem delegate, če se s takim dnevnim redom strinjajo? Ima kdo kak- 

šen dodaten ali spreminjevalni predlog k dnevnemu redu? (Nihče.) Ce ne, po- 
tem predlagam, da o predlogu dnevnega reda glasujemo. 

Kdor je iz Zbora uporabnikov za predlog dnevnega reda, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor uporabnikov predlog dnevnega reda soglasno 
sprejel. 
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Prosim še Zbor izvajalcev, da glasuje o predlaganem dnevnem redu. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Zbor izvajalcev predlog dnevnega reda soglasno 
sprejel. 

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. 

Delegatom Zbora uporabnikov predlagam, da v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja tega zbora, izvolijo delegate iz občinskih 
skupnosti socialnega varstva Trebnje, Tržič in Zagorje. 

Kdor je za predlagani sestav Komisije Zbora uporabnikov za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbo- 
ra uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je komisija Zbora uporabnikov soglasno izvoljena. 
V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izva- 

jalcev pa predlagam delegate iz občinskih skupnosti Ajdovščina, Črnomelj in 
Dravograd. 

Prosim delegate Zbora izvajalcev, da ta predlog z dvigom rok potrdijo. 
Kdor je za predlagani sestav komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta s tem komisiji obeh zborov izvoljeni in ju prosim, da 
takoj pričneta z delom in da skupščini poročata o navzočnosti delegatov na 
današnji seji skupščine. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu dolo- 
čil 362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slo- 
venije 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točko dnevnega reda. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glede na to, da sta komisiji za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja obeh zborov med tem pripravili 
poročilo, prosim poročevalce obeh komisij, da skupščini poročata o sklepčnosti 
seje. 

Danilo Roblek: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora uporabnikov v sestavi Danilo Roblek, delegat Skupnosti so- 
cialnega varstva Tržič, Pavle Miklič, delegat Skupnosti socialnega varstva 
Trebnje in Pavle Tomažič, delegat Skupnosti socialnega varstva Zagorje, je 
pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, da je pooblastila oddalo 40 de- 
legatov Zbora uporabnikov. 

Po določilih 57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije, zbora 
skupščine veljavno sklepata, če je na seji navzočih več kot polovica članov 
vsakega zbora. Zbor uporabnikov je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa! Prosim še poročevalca 
komisije Zbora izvajalcev, da da poročilo. 
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Marinka Tavzelj: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev v sestavi Rado Kordič, delegat Skupnosti social- 
nega varstva Črnomelj, Marinka Tavzelj, delegatka Skupnosti socialnega var- 
stva Dravograd in Alda Likar, delegatka Skupnosti socialnega varstva Ajdov- 
ščina, je pregledala pooblastila delegatov in ugotovila, da je pooblastila oddalo 
40 delegatov Zbora izvajalcev. 

Po določilih 57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije, zbora 
skupščine veljavno sklepata, če je na seji navzočih več kot polovica članov 
vsakega zbora. Zbor izvajalcev je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Slišali smo poročilo obeh komisij, 
iz katerih je razvidno, da sta oba zbora skupščine sklepčna in da skupščina 
lahko nadaljuje z delom. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o 
skupnostih socialnega varstva. 

K tej in k naslednjima dvema točkama dnevnega reda bo v imenu predla- 
gatelja dal uvodno obrazložitev dr. Dominik Komadina, republiški podsekre- 
tar v Komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo 
v maju sprejemali zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, smo ugo- 
tovili, da bodo šele takrat, ko bodo v skladu s tem zakonom sprejeti zakoni 
za posamezna področja družbenih dejavnosti, dane vse osnove, da se svobodna 
menjava dela začne tudi v praksi hitreje razvijati in uresničevati. Na zaseda- 
njih zborov v mesecu juniju ste sprejeli osnutke zakonov za današnje zase- 
danje in tako smo vam predložili predlog zakona o skupnostih socialnega var- 
stva, predlog zakona o družbenem varstvu otrok in predlog zakona o socialnem 
skrbstvu. 

Po sprejemu osnutkov zakonov v zborih Skupščine SR Slovenije in v 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije se je nadaljevala živahna razprava o 
predtogih zakonskih rešitev tako, da je pri oblikovanju predlogov sodelovala 
vrsta strokovnih in družbenopolitičnih delavcev. Upoštevani pa so predlogi, 
pripombe in stališča, ki ste jih izrazili ob sprejemanju osnutkov pa tudi pred- 
logi in sugestije iz razprave v organizacijah združenega dela in samoupravnih 
interesnih skupnostih s področja družbenih dejavnosti, kakor tudi iz razprav 
v družbenopolitičnih organizacijah. 

V razpravah o predlogih zakonov je bila dana tudi vrsta predlogov, ki so 
težili k podrobnejšemu urejanju določenih vprašanj na posameznih področjih. 
V skladu z resolucijo o zakonodajni politiki pa je predlagatelj skušal z zako- 
nom urediti samo tiste zadeve, ki morajo na posameznem področju biti ure- 
jene enotno, medtem ko se vse podrobnosti prepuščajo urejanju po samo- 
upravni poti kot na primer zagotavljanje uresničevanja načela javnosti dela 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in njihovih organov, sodelovanje 
družbenopolitičnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti pri delu skup- 
ščine samoupravne interesne skupnosti, naloge in način dela skupščinskih or- 
ganov, skupnosti in podobno. 

S spremembami in dopolnitvami, ki so zajete v amandmajih, ki predstav- 
ljajo sestavni del v Poročevalcu objavljenih predlogov, pa je predlagatelj sku- 
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šal v predlogu zakonov upoštevati že tudi pripombe iz razprave. Vsebinsko gre 
pri tem za štiri dopolnitve. 

1. S temi amandmaji smo v največji možni meri skušali uskladiti določbe, 
ki se v posameznih zakonih nanašajo na postopek planiranja in na sestavine 
planskih aktov na teh področjih, na delovno zasnovo predloga zakona o si- 
stemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije, ki ju je prav 
te dni sprejel Izvršni svet in je bila poslana tudi delegatom. Z dopolnitvami 
so v predlogih zakonov natančneje opredeljene in razmejene sestavine smer- 
nic za plan in elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o temeljih plana, vsebina samoupravnih sporazumov o temeljih planov ter pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti, upoštevajoč pri tem specifičnosti posa- 
meznega področja družbene dejavnosti. 

2. V razpravah o predlogih zakonov je bila izražena pripomba, da je po- 
trebno, da uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih med 
drugimi nalogami sprejmejo tudi ukrepe za odpravljanje motenj na posamez- 
nem področju dejavnosti, ki so nastale zaradi nepredvidenih sprememb v gi- 
banju dohodka pri uporabnikih ali zaradi sprememb v materialnih ali kadrov- 
skih zmogljivostih izvajalcev. Dopolniti je bilo treba določilo, ki bo zavezo- 
valo uporabnike in izvajalce, da določijo postopek in način vračila oziroma 
poračuna presežkov sredstev, ki se zaradi obstoječega sistema zagotavljanja 
sredstev za te dejavnosti pojavljajo na račun posamezne samoupravne interesne 
skupnosti. Z dopolnitvijo predlogov zakonov so te zahteve upoštevane. 

3. Tako v osnutku kot v objavljenih predlogih zakonov je določilo, da daje 
svet pristojne družbenopolitične skupnosti soglasje k samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi posebne samoupravne interesne skupnosti oziroma samo- 
upravne interesne skupnosti, ki ne nastopa kot enakopraven zbor v zboru 
družbenopolitične skupnosti po njihovem statutu. Opozorjeni smo bili, da to ni 
v skladu z določbami prvega odstavka 68. člena zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, ki velja tudi za take skupnosti. Potrebno pa je tudi 
upoštevati, da delegati v skupščinah teh skupnosti sprejemajo materialne od- 
ločitve za celotno področje določene dejavnosti. Zato je bilo potrebno to dolo- 
čilo spremeniti tako, da daje soglasje tudi k samoupravnemu sporazumu o 
ustanovitvi take samoupravne interesne skupnosti in njihovem statutu skup- 
ščina pristojne družbenopolitične skupnosti. 

4. V predlogih teh zakonov se je pokazala potreba, da se določila, ki se 
nanašajo na delo in delovanje delovnih skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti dopolnijo tako, da bo zagotovljen bolj neposreden vpliv uporabni- 
kov in izvajalcev na delo delovne skupnosti. Zato dopolnjujemo predloge za- 
konov z določilom, ki je v skladu s 404. in 408. členom zakona o združenem 
delu, ki pravi, da je k določbam statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog 
zaradi katerih se delovne skupnosti oblikujejo, programu njihovega dela ter 
razvidu del in nalog delovnih skupnosti, potrebno soglasje skupščine oziroma 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki so to delovno skupnost obli- 
kovale. 

Poleg teh štirih vsebinskih dopolnitev predlogo zakonov, se predloženi 
zakoni, upoštevajoč pripombe in predloge, od osnutkov razlikujejo še v na- 
slednjem. 

Ze pri naslovih nekaterih zakonov lahko ugotovimo, da je prišlo do spre- 
memb. Upoštevaje zahtevo iz razprave o osnutku zakonov, da je potrebno 
odnose v svobodni menjavi dela na posameznih področjih dejavnosti obravna- 



688 Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

vati celovito, je bilo potrebno v predlogih zakonov zajeti tudi določila, ki se 
nanašajo na svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih. S tem, ko je bila 
vsebina zakonov tako razširjena, so tudi naslovi postali preozki, tako da jih 
je bilo potrebno preoblikovati in prilagoditi vsebini posameznih zakonov. 

V predlogih zakonov so tudi natančneje opredeljeni viri za zagotavljanje 
sredstev za posamezna področja dejavnosti, pri čemer je v skladu z zakonom 
o združenem delu, temeljni vir dohodek. Osebni dohodek je ostal kot vir zaje- 
manja sredstev za zagotavljanje tistih storitev oziroma potreb, ki so vezane 
na človeka in njegove življenjske pogoje zunaj organizacije združenega dela. 

V zvezi s tem velja opozoriti, da predlagana nova ureditev, ki je pretežno 
usmerjena na zagotavljanje sredstev iz dohodka, nima nobenih posebnih učin- 
kov na posamezne panoge in področja gospodarskih dejavnosti. 

Na razporeditev tako imenovanih obveznosti med panogami in področji de- 
javnosti vplivajo obračunske osnove. Iz zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela pa izhaja, da so obračunske osnove predmet samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov, zato tudi v teh zakonih niso obravnavane. 

2e sedaj pa kaže poudariti, da se bo potrebno zaradi značaja in pomemb- 
nosti osnov pri določanju višine prispevkov, v okviru republike dogovoriti o 
enotnih izhodiščih za njihovo določanje. To bo ena od prioritetnih nalog, ki jo 
bo potrebno izpeljati v prihodnjih mesecih ob pripravah za sprejem samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov za prihodnje petletno obdobje. 

Poenotene osnove za zagotovljene programe, ki so osnova za solidarnost 
in na nekaterih področjih tudi za dogovorjene skupne programe republiških 
samoupravnih interesnih skupnosti, bodo morale biti vključene v dogovor o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da v nadaljevanju opozorim še 
na nekatere bistvene pripombe in dopolnitve posameznih predlogov zakonov. 

Število pripomb, ki smo jih sprejeli v javni razpravi o osnutku zakonov s 
področja socialnega varstva, je precejšnje. Poleg razprav, ki so bile organizi- 
rane v organih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in bogate razprave v 
odborih Skupščine SR Slovenije, so o zakonih s področja socialnega varstva 
razpravljali tudi sveti Socialistične zveze in Zveze sindikatov. Najširši krog 
delovnih ljudi pa se je vključil v razpravo na regionalnih posvetih, ki jih je 
organizirala Skupnost socialnega varstva Slovenije skupaj z republiško Skup- 
nostjo socialnega skrbstva in Zvezo Skupnosti otroškega varstva. Poleg tega 
pa so tudi predlagatelji zakonov organizirali vrsto neposrednih delovnih po- 
govorov z delavci s področja socialnega varstva, zlasti v zvezi z vprašanji, ki 
so se nanašala na bodočo organiziranost izvajalcev ter v zvezi z nekaterimi 
strokovnimi nalogami, ki jih bodo v bodoče prevzeli. 

Večina pripomb iz teh razprav je upoštevanih. Nekaj pa je takih, ki jih 
bo mogoče vključiti v samoupravne akte skupnosti, nekatere predlagane do- 
ločbe pa so že zapisane v drugih zakonih in jih zato nismo ponavljali. 

V vseh fazah priprave zakona o skupnostih socialnega varstva smo največ 
pozornosti posvetili opredelitvi nalog teh skupnosti. V predlogu zakona smo 
naloge Skupnosti socialnega varstva opredelili na osnovi izhodišča, da si svoje 
osebne in skupne potrebe ter interese v socialnem varstvu, delavci, drugi de- 
lovni ljudje in občani zagotavljajo z oblikovanjem in ustvarjanjem pogojev za 
uresničevanje socialnega varstva v temeljnih organizacijah združenega dela, 
v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skupnostih, ki so jih 
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ustanovili za posamezna področja ter da se zaradi poenotenega opredeljevanja 
meril in ciljev socialnega varstva povezujejo v skupnostih socialnega varstva. 

Izhajajoč iz naloge, ki jo opredeljuje resolucija VIII. kongresa Zveze ko- 
munistov Slovenije, moramo skupnosti socialnega varstva usposobiti za uskla- 
jevanje socialnega varstva, socialno-varstvenih prvin v programih vseh samo- 
upravnih interesnih skupnosti, da bi delavci in delovni ljudje lahko celovito 
opredeljevali politiko in prednostne naloge socialnega varstva ter uskladili kri- 
terije za uveljavljanje socialnih pravic. 

Drugi odstavek 29. točke opredeljuje tudi organiziranost skupnosti. Ker 
pa se zavedamo, da moramo organiziranost skupnosti socialnega varstva pri- 
lagoditi tudi nekaterim izkušnjam in ugotovitvam, ki izhajajo iz dosedanjega 
dela, menimo, da bi bila sprejemljiva pobuda Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije v zvezi z ustanovitvijo republiške skupnosti. 

V predlogu smo predvideli kot ustanovitelje Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije le ustrezne republiške skupnosti. Z dopolnitvijo, ki jo je pripravila 
Republiška Skupnost socialnega varstva, pa bi bili ustanovitelji republiške 
skupnosti tudi občinske skupnosti socialnega varstva, s čimer bi omogočili 
širše opredeljevanje in usklajevanje socialnega varstva tako med delovnimi 
ljudmi in občani, ki se združujejo v občinskih skupnostih kot tudi celovito 
opredeljevanje in usklajevanje interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov 
v Skupnosti socialnega varstva Slovenije z delavci, delovnimi ljudmi in občani, 
ki se preko občinskih skupnosti s področja socialnega varstva združujejo v re- 
publiško skupnost — soustanoviteljico Skupnosti- socialnega varstva Slovenije. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije predlaga dopolnitev 
k 4. členu, ker se med naloge, ki se uresničujejo v skupnostih socialnega varstva 
uvršča, skladno z besedilom osnutka, oblikovanje in sprejemanje politike na 
področju socialnega varstva. Predlagatelj se je s tem amandmajem strinjal, 
saj je s to dopolnitvijo vloga Skupnosti socialnega varstva jasneje opredeljena. 

Zaradi nekaterih nejasnosti in neusklajenosti zlasti glede vloge in organi- 
ziranosti te skupnosti, zaradi uskladenega delovanja vseh dejavnikov pri obli- 
kovanju in zagotavljanju politike socialnega varstva ter zaradi amandmajev, 
ki jih je oblikovala Skupnost socialnega varstva, pa Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije soglaša z Odborom za družbenoekonomske odnose Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, da se sklepanje o predlogu tega zakona od- 
loži, dokler Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne uskladi stališč vseh teh 
dejavnikov, posebej še stališč Skupnosti socialnega varstva, Sveta Republiške 
konference Socialistične zveze in Sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Z zakonom o družbenem varstvu otrok se urejajo družbenoekonomski od- 
nosi med udeleženci v svobodni menjavi dela na področju vzgoje in varstva 
predšolskih otrok. To področje je eno najpomembnejših prvin družbenega var- 
stva otrok in se kot del enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v SR Slove- 
niji ureja s posebnim zakonom o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

Navedeni zakon bo Skupščina SR Slovenije obravnavala na eni izmed pri- 
hodnjih sej. V zvezi s tem 'je v razpravi o predlogu zakona v Skupščini Zveze 
skupnosti otroškega varstva Slovenije bila dana pobuda, naj bi v zakon o 
družbenem varstvu otrok vključili še nekatere določbe, pomembne za uresni- 
čevanje družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in varstva predšol- 
skih otrok, zlasti določbe o samoupravni organiziranosti izvajalcev v organiza- 
cijah združenega dela na področju otroškega varstva ter določbe na podlagi 
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katerih bi bilo mogoče hitreje razvijati tudi druge družbeno organizirane 
oblike varstva predšolskih otrok. 

Z amandmaji v obliki novega 4. poglavja z naslovom »Vzgoja in varstvo 
predšolskih otrok«, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval 
Skupščini SR Slovenije dne 3/1. oktobra 1979, smo skušali opredeliti celovitost 
vzgoje in varstva predšolskih otrok kot eno temeljnih načel za samoupravno 
organiziranje tega področja in podlago za vsebinsko povezovanje vzgoje in 
varstva predšolskih otrok v enoten sistem vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
veniji. 

Te določbe naj bi predstavljale le izhodišča za vsebinsko in organizacijsko 
urejanje dejavnosti, ki bo opredeljena s posebnim zakonom. 

V razpravh v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in v Zakonodaj- 
no-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije o predlogu zakona, pa je bilo zavzeto 
stališče, da zakon s predloženimi amandmaji ni potrebno dopolnjevati, ker bi 
to pomenilo le ponavljanje vsebine, ki bo opredeljena v zakonu o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok. Na podlagi takih stališč Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije te amandmaje umika. 

Predlog zakona, ki predvideva, da so skupnosti otroškega varstva mesto 
za sporazumevanje in dogovarjanje med uporabniki in izvajalci o vseh oblikah 
družbenega varstva otrok, se od osnutka zakona razlikuje predvsem v dveh 
bistvenih spremembah. 

1. Predlog zakona sledi temu,, naj bi dogovarjanje o vseh vprašanjih s tega 
področja čimbolj približali delavcem, delovnim ljudem in občanom, da bi ti 
čimbolj neposredno odločali o svojih pravicah. Tako predlog zakona predvideva 
prenos pristojnosti glede zagotavljanja sredstev denarne pomoči za družine z 
otroki, iz republiške na občinske skupnosti otroškega varstva, s čimer naj bi 
bilo delavcem, delovnim ljudem in občanom omogočeno, da bolj neposredno 
ugotavljajo možnosti in resnične potrebe družin, tako da pridobitve pravice in 
denarne pomoči ne. bi bile odvisne zgolj od formalno določenih dohodkovnih 
pogojev. 

2. Predlog zakona vsebuje določbo, da delavci, drugi delovni ljudje in ob- 
čani v skupnostih otroškega varstva zagotavljajo tudi pravice do nadome- 
stila osebnega dohodka v času porodniškega dopusta. 

Tako se bodo na enem mestu dogovarjali in celovito urejali pogoji za 
varstvo materinstva ter za socialno varnost otroka. 

Predlog zakona o socialnem skrbstvu se bistveno ne razlikuje od osnutka, 
razen v določbah, ki se nanašajo na sistem planiranja. Ponovno bi radi opo- 
zorili, da smo pri pripravi predloga tega zakona izhajali iz ugotovitve, da je 
potrebno že z zakonom zagotoviti ustrezno ravnotežje znotraj dejavnosti so- 
cialnega skrbstva med aktivnostmi, s katerimi preprečujemo nastajanje mo- 
tenj in aktivnostmi, s katerimi odpravljamo različne motnje, ki delovne ljudi 
in občane ovirajo pri njihovem vključevanju v življenje in delo. 

V okviru dejavnosti socialnega skrbstva pa so s predlogom zakona raz- 
členjene določbe o osnovnih oblikah družbeno denarnih pomoči in kateri so 
osnovni pogoji, ki jih je potrebno ugotoviti pri dodelitvi družbene denarne 
pomoči. 

V zvezi s predlogom tega zakona je potrebno opozoriti na poglavje o po- 
stopku, ki je v predlogu razdeljen na tri dele, in sicer uveljavljanje materialnih 
pravic, odločanje o izvrševanju javnih pooblastil in krajevna pristojnost. 
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O upravičenosti posameznika in njegovih družinskih članov do posameznih 
materialnih pravic v socialnem skrbstvu naj bi na prvi stopnji odločali organi 
občinske skupnosti socialnega skrbstva, če pa občan z njihovo odločitvijo ne 
bi bil zadovoljen, bo lahko v roku 30 dni po prejemu dokončne odločbe, uve- 
ljavljal sodno varstvo pred posebnim sodiščem združenega dela. 

Dokler skupnosti socialnega1 skrbstva ne ustanovijo teh sodišč, uveljavlja 
občan sodno varstvo pred rednim sodiščem združenega dela. 

Pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristi posameznikov, ki 
pomenijo izvrševanje javnih pooblastil, organi socialnega skrbstva in tudi stro- 
kovne službe, ki pripravijo vse strokovno in administrativno delo, potrebno za 
odločanje o teh zadevah, postopajo po določilih zakona o splošnem upravnem 
postopku. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagatelj je seznanjen z amandmajem 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na dolo- 
čila o združevanju uporabnikov in izvajalcev prek občinskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti v mestne oziroma regionalne skupnosti kot posebne druž- 
benopolitične skupnosti. V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da smo obvezno 
združevanje predvideli predvsem na zahtevo iz javnih razprav v okviru mesta 
Ljubljane. 

Sicer pa se predlagatelj strinja s pomisleki Zakonodajno-pravne komisije 
in sprejema njihov amandma, da se ustrezna določila v vseh zakonih črtajo. 

Predlagatelj bo upošteval tudi predlog Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije glede določanja usklajevanja postopka, kadar ni doseženo 
soglasje med zboroma v skupščini samoupravne interesne skupnosti. 

Prav tako se predlagatelj strinja tudi z amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na določila, vezana za pred- 
sedstvo skupščine samoupravne interesne skupnosti in njegove naloge ter spre- 
jema predlog, da se to uredi v samoupravnih splošnih aktih posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti. Pri tem želimo poudariti, da je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal izvolitev predsedstva skupščine samoupravne 
interesne skupnosti z zakonom predvsem zaradi zagotovitve, da postane samo- 
upravna interesna skupnost mesto sporazumevanja in dogovarjanja med upo- 
rabniki in izvajalci in da ta organ ne bi imel z zakonsko prepovedjo nikakršnih 
izvršilnih nalog. Imel naj bi le skrb za organiziranje te skupščine in funkcioni- 
ranje skupščine samoupravne interesne skupnosti. 

To pa je možno urediti v skladu z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, s samoupravnim splošnim aktom in zato sprejemamo amandma 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! V predlaganih zakonih s področja social- 
nega varstva vidimo pomemben korak naprej v procesu dograjevanja celo- 
vitega samoupravnega sistema združenega dela in urejanja institucionalnih 
osnov, na katerih se bodo v prihodnje vzpostavljali in razvijali konkretni od- 
nosi med posameznimi deli združenega dela. 

Uspešen zaključek zakonodajnega procesa pri urejanju družbenoekonom- 
skih odnosov na področju družbenih dejavnosti, pa pomeni dejansko začetek 
pospešenega uveljavljanja zakonov v praksi družbenih dejavnosti, saj bomo 
morali novi sistem v celoti uveljaviti že do začetka naslednjega srednjeroč- 
nega planskega obdobja. To pa konkretno pomeni, da bodo morale ne samo de- 
lovne organizacije, ampak tudi skupnosti uporabnikov in izvajalcev na področju 
družbenih dejavnosti v enem letu uskladiti svoje samoupravne splošne akte z 
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določili novih zakonov, izdelati in uskladiti srednjeročne načrte svojih dejav- 
nosti ter srednjeročne razvojne načrte, vključno z vsemi medsebojnimi pravi- 
cami in obveznostmi in konkretizirati v planskih dokumentih za obdobje 
1981—1985. 

Naloge, ki jih bomo morali v naslednjem letu opraviti, niso lahke in eno- 
stavne. Opravili jih bomo lahko le na podlagi dobro pripravljenih programov 
uresničevanja zakonov, končni uspeh pa bo v nemajhni meri odvisen tudi od 
konkretne akcije in podpore, ki jih bodo pri uresničevanju z zakoni opredelje- 
nih družbenoekonomskih odnosov na področju družbenih dejavnosti zagotav- 
ljale organizirane subjektivne sile. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da sprejmete 
predlog zakona o socialnem skrbstvu in predlog zakona o družbenem varstvu 
otrok. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala! Tovariš Komadina je na- 
vedel razloge, zakaj Izvršni svet umika sprejem predloga zakona o skupnostih 
socialnega varstva. Glede na to, da je bilo na različnih delovnih posvetih v 
skupščinskih odborih pa tudi v naših delovnih telesih, danih veliko pripomb 
k predlogu zakona, ki se nanašajo na vsebino zakona, menimo tudi mi, da je 
veliko bolj smotrno, da o predlogu danes samo razpravljamo, da pa se zakon 
dokončno sprejme na prihodnji seji skupščine. 

V zvezi s predlogom zakona o skupnostih socialnega varstva bomo torej 
na današnji seji v glavnem sprejemali samo amandmaje Skupnosti socialnega 
varstva, ki jih naši skupščini predlaga Izvršni odbor in Komisija za sistem 
in zakonodajo. Ti amandmaji so se izoblikovali v teh dveh delovnih telesih in 
na posvetu s predsedniki skupščin občinskih skupnosti socialnega varstva. Prav 
tako pa bi bilo dobro, da se izrečemo tudi o amandmajih Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije in amandmajih Izvršnega sveta, da bomo na 
prihodnji seji lažje sprejemali predlog zakona. 

Ostala dva zakona pa bomo sprejemali že na današnji seji. Iz vrst dele- 
gatov bomo ob koncu razprave o vseh teh zakonih, izvolili delegate za vsak 
skupščinski zbor, ki bodo prisostvovali na sejah zborov v Skupščini SR Slo- 
venije in v Komisiji za usklajevanje, pri sprejemanju zakona o družbenem var- 
stvu otrok in zakona o skupnostih socialnega skrbstva, če bo to potrebno. 
Hkrati prosim predsednika Izvršnega odbora, da poroča v imenu Izvršnega 
odbora in v imenu Komisije za sistem in zakonodajo, ki je obravnavala pred- 
log zakona o skupnostih socialnega varstva. 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! Občinske in republi- 
ška skupnost socialnega varstva smo ves čas aktivno sodelovali pri oblikovanju 
končne vsebine vseh treh zakonov, ki so predmet današnje razprave in skle- 
panja o sprejemu predloga zakona o družbenem varstvu otrok in o socialnem 
skrbstvu, saj smo o osnutku vseh treh zakonov razpravljali v nekaterih občin- 
skih skupnostih socialnega varstva, v Komisiji za sistem in zakonodajo in v 
drugih organih skupščine Skupnosti socialnega varstva in ina sejah Izvršnega 
odbora, na regijskih posvetih, hkrati pa smo razpravljali in sprejemali osnut- 
ke vseh treh zakonov na zasedanju Skupščine Skupnosti socialnega varstva dne 
29. junija letos. 

O predlogu vseh treh zakonov, ki so bili objavljeni v Poročevalcu Skup- 
ščine SR Slovenije in ki so predmet današnje razprave in odločanja o predlogu 
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teh dveh zakonov, smo razpravljali ponovno v nekaterih občinskih skupnostih 
socialnega varstva, v organih Skupščine Skupnosti socialnega varstva ter na 
seji Izvršnega odbora, dne 7. novembra letos, na posvetu predsednikov občin- 
skih skupnosti socialnega varstva, dne 12. novembra, ter na skupni seji Izvrš- 
nega odbora Skupščine Skupnosti socialnega varstva in Izvršnega odbora Zve- 
ze skupnosti otroškega Varstva, dne 20. novembra 1979, hkrati pa smo skupno 
oblikovali predlog vsebine nekaterih amandmajev k zakonu o skupnostih so- 
cialnega varstva, ki naj bi jih sprejeli na današnji skupščini kot amandmaje 
Skupnosti socialnega varstva, ne glede na predlog Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da se sklepanje o sprejemu predloga tega zakona odloži, dokler 
Izvršni svet ne uskladi stališč vseh dejavnikov, posebej še stališč glede da- 
našnjih eventualno sprejetih amandmajev Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije in stališč Svetov Republiške konference Socialistične zveze in Sveta 
Zveze sindikatov. 

Oba Izvršna odbora predlagata Skupščini Skupnosti socialnega varstva, 
da razpravlja in odloča o amandmajih Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
k predlogu zakona o socialnem varstvu, ki ste jih prejeli pred začetkom da- 
našnjega zasedanja skupščine. Dovolite mi, da preberem predlog amandmajev 
obeh izvršnih odborov k zakonu o socialnem varstvu, iz gradiva, ki ste ga 
prejeli pred začetkom današnjega zasedanja. 

V tem dokumentu je predlog amandmaja k 8. členu. Omenim naj, da smo 
se na včerajšnji seji obeh izvršnih odborov odločili, da navedeni amandma ne 
predlagamo v sprejem Skupščini Skupnosti socialnega varstva, kajti iz vsebine 
predloga zakona o socialnem varstvu dejansko izhaja, da pomeni pojem »uskla- 
jevanje« brez dvoma tudi obveznost predhodnega usklajevanja. Zato sta oba 
izvršna odbora ocenila, da navedeni amandma bistveno ne prispeva k boga- 
tejši vsebini predloga zakona o socialnem varstvu, tako da je predlog obeh 
izvršnih odborov, da navedeni amandma k 8. členu umaknemo. 

K 10. členu predlagamo naslednji predlog amandmaja. Drugi odstavek 10. 
člena naj se dopolni tako, da se v 3. vrstici za besedami »ki ga sklenejo« do- 
dajo besede: »Občinske skupnosti socialnega varstva ter...« z naslednjo ob- 
razložitvijo: 

Osnutek zakona o skupnostih socialnega varstva je glede organiziranosti 
skupnega socialnega varstva (8. člen osnutka) vseboval varianto, po kateri bi 
bile ustanoviteljice Skupnosti socialnega varstva tudi občinske skupnosti so- 
cialnega varstva. Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je soglasno 
podprla to variantno rešitev, enako pa so se opredelile tudi občinske skupnosti 
na regijskih posvetih. Po mnenju občinskih skupnosti bi bila namreč Skupnost 
socialnega varstva Slovenije, če bi bile njene ustanoviteljice le republiške skup- 
nosti, odtrgana od baze. Na tak način pa ni mogoče usklajevati programov so- 
cialnega varstva, ki so pomembni za Socialistično republiko Slovenijo ter skup- 
nih izhodišč za uresničevanje solidarnosti. 

Izvršni odbor Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki je predlog za- 
kona o skupnostih socialnega varstva obravnaval na seji dne 7. novembra in na 
skupni seji dne 20. novembra 1979, ter predsedniki skupščin občinskih skup- 
nosti socialnega varstva na posvetovanju 22. novembra 1979, so ponovno po- 
udarili, da je z zakonom potrebno zagotoviti tako organiziranost Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije, ki bo omogočila kar najbolj neposredno srečevanje 
in usklajevanje vseh interesov na področju socialnega varstva tudi v Skup- 
ščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ker je vsaj na sedanji stopnji raz- 
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vitosti delegatskega sistema in delegatskih odnosov še vedno bolje zagotov- 
ljeno, če bodo tudi občinske skupnosti socialnega varstva ustanoviteljice Skup- 
noti socialnega varstva Slovenije. 

Nadalje, predlog amandmaja k 12. členu predloga zakona. Sedanji drugi 
odstavek postane prvi odstavek s tem, da se beseda »občinskih« črta. V drugi 
alinei se črta beseda »občinske«, sedanji prvi odstavek 12. člena predloga za- 
kona o socialnem varstvu pa naj bi postal novi 12. a) člen, z naslednjo uteme- 
ljitvijo: 

V osnutku zakona je 10. člen določal zadeve, ki se usklajujejo v občinskih 
skupnostih socialnega varstva, 11. člen pa je določal zadeve, ki se usklajujejo 
v Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Pri tem pa so se nekatere zadeve v 
obeh členih ponavljale. Zato je smiselno, da se v enem členu enotno oprede- 
lijo zadeve, ki se usklajujejo v skupnostih socialnega varstva, torej v občini in 
v republiki, kar določamo v samoupravnih aktih občinskih skupnosti. V Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije pa bodo dejansko konkretneje opredeljene 
zadeve, ki so predmet usklajevanja na občinskem oziroma republiškem nivoju. 

V 12. a členu so opredeljene naloge za nivo občine, v 13. členu pa naloge 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Nadalje je predlog amandmaja, da se 23. člen črta, v kolikor bi bile usta- 
noviteljice tudi občinske skupnosti socialnega varstva. 

Naslednji amandma je amandma k 25. členu. Oba izvršna odbora predla- 
gata, da skupščina razpravlja in odloča o naslednjem predlogu amandmaja, da 
bi se člen 25 spremenil in se:glasil: 1. odstavek: »Sklep, stališče, priporočilo ali 
mnenje Skupščine Skupnosti socialnega varstva, statut in drugi samoupravni 
splošni akti Skupnosti socialnega varstva so sprejeti oziroma člani organov 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva so izvoljeni ali imenovani, če se tako 
sporazume večina delegatov vseh ustanoviteljic«. 

Drugi odstavek: »Kadar se v Skupščini Skupnosti socialnega varstva uskla- 
jujejo programi dela na posameznih področjih socialnega varstva, socialno 
-varstveni elementi za samoupravne sporazume o temeljih planov, osnove in 
merila za posamezne socialno-varstvene pravice in drugi socialno-varstveni ko- 
rektivi, je za sprejetje sklepa potrebno soglasje vseh ustanoviteljic«. 

Navedeni predlog amandmajev utemeljujemo z naslednjim. Potrebno je 
dopolniti 1. odstavek 25. člena glede na to, da Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva sprejema tudi sklepe. S predlaganim amandmajem k 10. členu pa so 
ustanoviteljice Skupnosti socialnega varstva Slovenije tudi občinske skupnosti 
socialnega Varstva, zato je potrebno, da se način odločanja spremeni tako, da 
odločajo delegati in ne skupine delegatov. 

Kadar se v Skupnosti socialnega varstva usklajujejo zadeve, ki jih izvaja- 
jo posamezne skupnosti, ki so ustanoviteljice Skupnosti socialnega varstva, je 
potrebno doseči v usklajevalnem postopku soglasje vseh ustanoviteljic in me- 
nimo, da takih odločitev ni možno sprejemati z večino. 

Naslednji predlog amandmaja je k 26. členu. V prvi vrsti prvega odstavka 
se za besedo »sprejema« doda beseda »sklepa«. Utemeljitev: Skladno z dopol- 
nitvijo 25. člena je potrebno dopolniti tudi 26. člen. Kot rečeno, navedene pred- 
loge amandmajev smo izoblikovali na včerajšnji seji obeh izvršnih odborov in 
predlagamo, da Skupščina Skupnosti socialnega varstva o navedenih predlogih 
amandmajev razpravlja in se glede njih odloči. 

V nadaljevanju smo na izvršnem odboru tudi podprli predložene amand- 
maje Zakonodajno-pravne komisije in dopolnitve teksta, ki ga predlaga Iz- 
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vršni svet Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona o socialnem varstvu s 
katerimi bomo seznanjeni v nadaljevanju današnjega zasedanja skupščine. 

Oba izvršna odbora torej dajeta tako predložene amandmaje v razpravo 
in odločanje Skupščini Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Želi kdo razpravljati o predlogih 
amandmajev Skupnosti socialnega varstva? (Da.) Besedo ima tovariš Slavko 
Kobe, delegat Skupnosti socialnega varstva Ljubljana-Vič-Rudnik. 

Slavko Kobe: Ker nisem v nobenem poročilu zasledil amandmaja k 
prvemu odstavku 10. člena, bi opozoril na ta amandma zato, da se to ne bi 
ponavljalo takrat, ko bo predlog zakona predložen v sprejem. Predlagam nam- 
reč, da se v 6. vrsti prvega odstavka 10. člena za besedami: »stanovanjske 
skupnosti« doda vejica iin za njo besede: »občinske skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja«. Tega namreč nisem zasledil v nobenih poročilih, 
tako ne v poročilu naše skupnosti kot tudi ne v poročilu Zakonodajno-pravne 
komisije in Izvršnega sveta, zaradi česar se bojim, da bo to pri predlogu za- 
kona, ko bomo o njem razpravljali in ga sprejemali odpadlo, ker bi to povzro- 
čilo določeno zmešnjavo pri formiranju občinskih skupnosti. Iz 1. člena za- 
kona o skupnostih socialnega varstva je namreč razvidno, da se v skupnostih 
socialnega varstva, v skupnosti otroškega varstva, socialnega skrbstva, pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja itd., združujejo delavci, delovni ljudje in 
občani. Tu pa je bilo to izpuščeno. Morda bi v tem smislu bilo treba predlagati 
amandma. 

Predsednica Zofka Stojanovič: To je žal samo tiskovna napaka, 
na katero je bilo že opozorjeno, zato amandmaja ni treba predlagati. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Angela Kuhar, delegatka 
Skupnosti socialnega varstva Koper. 

Angela Kuhar: Imeli smo srečo, da smo amandmaje, ki nam jih je 
predložil Izvršni odbor Skupnosti socialnega varstva že obravnavali na skup- 
ščini, skupaj z gradivom, in moram reči, da so doživeli polno podporo, posebej 
pa še dopolnilo k 2. odstavku 10. člena, ker menimo, da kolikor niso ustano- 
viteljice republiške skupnosti socialnega varstva tudi občinske skupnosti, da 
bo potem povezovanje še bolj pretrgano in usklajevanje v občinskih skupnostih 
še bolj oteženo. 

Opazili pa smo tudi to, da so bile v prvem odstavku 10. člena izpuščene 
občinske skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, glede česar 
nam je bilo pojasnjeno, da je to tiskovna napaka. Ponovno moram reči, da torej 
podpiramo amandmaje, ki so navedeni in jih zato ne bi ponavljala. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Be- 
sedo ima tovariš Vlastimir Kitanovič, delegat Občinske skupnosti socialnega 
varstva Ljubi jana-Moste-Polje. 

Vlastimir Kitanovič: Amandmaje, ki so nam bili predloženi, 
smo včeraj obravnavali, imamo pa k prvemu odstavku 10. člena še pripombo, 
da bi bilo treba tu dodati poleg Skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
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varovanja, še Skupnost starostnega zavarovanja kmetov. Verjetno gre tudi tu 
za tiskovno napako. 

Kar pa zadeva drugi odstavek menimo, da so se udeleženci razprave o 
osnutku zakona izrekli za varianto, da Skupnost socialnega varstva Slovenije 
ustanavljajo občinske skupnosti socialnega varstva in republiške samoupravne 
skupnosti s področja socialnega varstva, s čimer prevzemajo tudi finančne ob- 
veznosti. V predlogu zakona pa je upoštevana varianta, da so ustanoviteljice 
le republiške skupnosti. Skupnost socialnega varstva občine iLjubljana-Moste 
-Polje meni, da bo na ta način prekinjen stik z delegatsko bazo v občinah glede 
na delo Skupnosti socialnega varstva in zato sprašuje, ali je tak predlog ute- 
meljen. Ker pa smo danes videli, da so glede tega predloženi amandmaji, smo 
prepričani, da bo s tem stvar urejena. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Besedo lima tovariš Milan Podkriž- 
nik, delegat Skupnosti socialnega varstva Maribor. 

Milan Podkrižnik: V imenu delegatov in izvršnega odbora, ki je 
imel včeraj sejo, podpiram amandma, ki je bil predložen, predvsem dz nasled- 
njega stališča. 

2e na regijskem posvetu v Mariboru so vsi delegati bili enotnega mnenja, 
da ne gre prekiniti odnosa med občinskimi skupnostmi in republiško skup- 
nostjo ne samo zaradi tega, da bi bil vpliv občinskih skupnosti na republiško 
skupnost čim bolj neposreden in pristen, ampak tudi obratno, da je republiška 
skupnost s svojo funkcijo usmerjala delo občinskih skupnosti in s tem tudi pri- 
spevala k bogatenju idej in zamisli glede celovitosti delovanja s področja poli- 
tike socialnega varstva. S tega vidika ponovno poudarjam, da od tega ne od- 
stopamo in da predlog amandmaja, ki je predložen, v celoti podpiramo. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Tu imamo tudi pismeno stališče 
oziroma predlog amandmaja Občinske skupnosti socialnega varstva Kranj, ki 
je identičen amandmaju, ki je bil predlagan s strani Izvršnega odbora Skup- 
ščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, predlagam, da glasujemo o predlogih 
amandmajev k 10., 12., 23., 25. in k 26. členu. Vprašujem delegate, ali je po- 
trebno, da se z glasovanjem izjavljamo za vsak amandma posebej, ali pa lahko 
glasujemo o vseh predlaganih amandmajih skupaj? (Glasovi iz vrst delegatov: 
skupaj!). 

Potem dajem na glasovanje vse predlagane amandmaje, ki jih je dal Iz- 
vršni odbor Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Kdor je za predlagane 
amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Skupnosti socialnega varstva Slovenije spre- 
jeti in jih bomo posredovali pristojnim telesom Skupščine SR Slovenije in Iz- 
vršnemu svetu kot predlagatelju. 

O ostalih amandmajih in dopolnitvah zakona, ki jih predlaga Izvršni svet, 
danes ne bomo glasovali. Lahko pa se o teh amandmajih izrečemo. 

Dovolite pa, da preberem še stališča Sekretariata Predsedstva Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije, ki so naslednja: 

V Zvezi sindikatov Slovenije dajemo zakonu o skupnostih socialnega var- 
stva velik pomen, kar kažejo tudi številne dosedanje razprave o potrebi po 
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celovitosti socialne politike, ki so prišle do izraza tudi v sklepih 9. kongresa 
Zveze sindikatov Slovenije in temeljijo na stališčih, ki jih je do teh vprašanj 
zavzel 8. kongres Zveze komunistov Slovenije, v 29. točki resolucije. 

Pri tem smo v sindikatih poudarjali zlasti naslednje cilje, ki jih moramo 
doseči z zakonskim urejanjem, ustanavljanjem in delovanjem Skupnosti so- 
cialnega varstva. 

1. Večja enotnost in celovitost pri oblikovanju socialne politike, ki naj pri- 
pomore k boljši socialni varnosti delavcev in občanov, pri čemer so razprave 
opozarjale na vprašanje, kako opredeljevati in usklajevati tako enotno poli- 
tiko. V osnutku zakona je bila ta naloga v uvodnih členih zapisana, v pred- 
logu pa je izpadla in s tem se je spremenila celotna koncepcija te skupnosti. 

2. Usklajevanje programov na posameznih področjih socialnega varstva ne 
glede na to, ali so posamezne samoupravne interesne skupnosti med ustanovi- 
telji Skupnosti socialnega varstva ali ne, pri čemer ugotavljamo, da je to bilo 
v predlogu zakona upoštevano. 

3. Dogovarjanje o elementih za samoupravno sporazumevanje o temeljih 
planov s področja socialnega varstva ter o enotnih osnovah in merilih za uve- 
ljavljanje socialno-varstvenih pravic, kar je v predlogu ustrezno upoštevano. 

4. Uvajanje enotne evidence in proučevanje kumulativnih učinkov social- 
nih dajatev, kar naj bi bila osnova za večjo skladnost in poenotenje pri spreje- 
manju socialno-varstvenih ukrepov in s tem poleg racionalnejšega trošenja 
družbenih sredstev tudi zagotovilo učinkovitejšo družbeno pomoč tistim delov- 
nim ljudem in občanom, ki so je resnično potrebni. 

Tudi ta naša stališča so v predlogu zakona upoštevana. 
Ugotavljamo, da nova koncepcija Skupnosti socialnega varstva kot izhaja 

iz predloga zakona, ni zadovoljivo rešila vprašanja celovitega oblikovanja enot- 
nejše in kompleksnejše socialne politike. Ker ostaja to pomembno vprašanje 
nerešeno, smo pripravili naslednje amandmaje k predlogu zakona s tem, da 
predlagamo tudi natančnejšo proučitev teh vprašanj. 

Amandmaji pa so naslednji. K 3. členu: V 8. vrsti se za besedo »zaradi« 
doda naslednje besedilo: »oblikovanje celovite socialne politike in«, in se potem 
nadaljuje tako kot je v tekstu predloga zakona. 

K 4. členu: V 2. vrsti se črta beseda »usklajujejo« in nadomesti z nasled- 
njim besedilom: »celovito opredeljujejo, oblikujejo in spremljajo politiko in 
prednostne naloge na področju socialnega varstva, usklajujejo programe celo- 
vite socialne varnosti in..in se nadaljuje tako kot je v tekstu predloga 
zakona. 

Obrazložitev k predlaganim amandmajem. Gre za vsebinsko vprašanje 
osnovne funkcije te skupnosti, ki po mnenjih iz številnih razprav ni samo v 
usklajevanju posameznih vidikov socialnega varstva oziroma programov dela 
na posamezmih področjih, ampak v oblikovanju kompleksne socialne politike, 
ki bo upoštevajoč delovnega človeka in občana kot celovite osebnosti, onemo- 
gočila parcialno reševanje z vidikov posameznih področij socialne varnosti. 

Ta mnenja izhajajo iz ugotovitve, da je mogoče le s kompleksno in koordi- 
nirano obravnavo teh vprašanj zagotoviti delovnemu človeku in občanu ustrez- 
no socialno varnost. 

Ugotavljamo, da je osnutek zakona v prvem in drugem členu funkcijo 
Skupnosti socialnega varstva celoviteje opredelil, oba uvodna člena predloga 
zakona, to je 3. člen in 4. člen pa sta funkcijo zožila na usklajevanje posamez- 
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nih vidikov socialnega varstva. Postavlja se vprašanje, ali ni oblikovanje celo- 
vite socialne politike originalna naloga prav te skupnosti? Podporo takemu 
gledanju lahko najdemo v 70. členu ustave SR Slovenije, ki pravi: »Kadar so 
določene dejavnosti oziroma zadeve samoupravne interesne skupnosti poseb- 
nega družbenega pomena, se lahko z zakonom oziroma z odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določi obvezna ustanovitev 
take skupnosti oziroma ustanovi ta skupnost, določijo načela za njeno organi- 
zacijo in medsebojna razmerja v njej, ter predpiše obveznost plačevanja pri- 
spevkov te skupnosti in določi obvezno sodelovanje oziroma združevanje samo- 
upravnih interesnih skupnosti za skupno izvajanje nekaterih skupnih nalog.<v 

V razpravi o predlogu zakona o skupnostih socialnega varstva je Sekre- 
tariat Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije sklenil na- 
slednje: 

Sekretariat predlaga, da delegati Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije v Družbenopolitičnem zboru podprejo predlog, da se razpravlja v 
Družbenopolitičnem zboru in drugih zborih Skupščine SR Slovenije o amand- 
majih k predlogu zakona ter podprejo tudi opredelitev, da naj bi bil na pod- 
lagi razprave sprejet sklep, da se predlog zakona dogradi ter da se sprejem 
dopolnjenega zakona predvidi v čim krajšem možnem času. V tem času je treba 
proučiti vsa odprta vprašanja, ker ne kaže po hitrem postopku z amandmaji 
sprejemati rešitve, ki bi pomenile bistvene spremembe v dosedanjem organizi- 
ranju in delovanju skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za to področje. 

To so stališča in predlogi amandmajev z obrazložitvami Zveze sindikatov 
Slovenije oziroma Sekretariata Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije. 

Z gradivom pa smo dobili tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije in tudi amandmaje Izvršnega sveta. Zeli kdo razprav- 
ljati o teh amandmajih in dopolnitvah? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo s predlogom 
sklepa, da sprejmemo amandmaje Skupnosti socialnega varstva Slovenije in 
da sprejmemo tudi vsa stališča, da pa bomo o samem zakonu sklepali na na- 
sledanji seji skupščine. 

Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o družbenem varstvu otrok. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda bo dala tovarišica Tatjana 
Cehovin, ki bo v imenu predlagatelja zakona podrobnejše seznanila našo skup- 
ščino s predlaganimi amandmaji in dopolnitvami zakona. 

Tatjana Čehovin: Kot predstavnica predlagatelja vas bom seznanila 
z amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki pa so glede na to, da 
jih je Izvršni svet dostavil pravočasno v skladu s 4. odstavkom 277. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije, postali sestavni del besedila tega zakona. To 
je ugotovila tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na 
svoji seji 16. novembra 1979. Amandmaje Zakonodajno-pravine komisije k 
predlogu zakona o družbenem varstvu otrok in k predlogu zakona o social- 
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nem skrbstvu pa je včeraj na svoji seji obravnaval Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in jih sprejel tako kot jih je navedla Zakonodajno-pravna komisija 
v svojem dodatnem poročilu. 

K predlogu zakona o družbenem varstvu otrok ima Zakonodajno-pravna 
komisija k 13. členu amandma redakcijske narave. Zakonodajno-pravna komi- 
sija predlaga, da se prvi odstavek glasi: »Standarde in normative za oprav- 
ljanje vzgojno-varstvenega dela določajo uporabniki in izvajalci s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih planov Skupnosti otroškega varstva«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zakonodajno-pravna komisija 
predlaga torej amandma k 13. členu. Prosim, da o predlaganem amandmaju 
glasujemo. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 13. členu sprejet. 

Tatjana Cehovin: K 15. členu predloga zakona je imel Odbor 
Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem amandma, ki ga pod- 
pira tudi Zakonodajno-pravna komiisja, in sicer predlaga, da se pika na koncu 
zadnje alinee tega člena črta in se stavek dopolni »v skladu s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana Skupnosti otroškega varstva«. 

Zadnja alinea tega člena namreč govori o tem, da se potrebna sredstva 
za izpolnjevanje obveznosti na področju družbenega varstva otrok zagotavljajo 
tudi iz sredstev za razširitev materialne osnove dela v temeljnih organizacijah 
združenega dela. V zvezi s to alineo je bila tako pri predlogu zakona o druž- 
benem varstvu kot tudi pri predlogu zakona o svobodni menjavi dela na pod- 
ročju vzgoje in izobraževanja precej obširna razprava o tem, ali je mogoče 
posegati v ta vir sredstev in v kakšnih mejah. Ugotovljeno je bilo, da je to 
možen vir in tudi potreben, vendar pa ga je treba omejiti in to v skladu s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana te skupnosti. Zato je odbor pred- 
lagal ustrezen amandma, s katerim soglaša tudi Zakonodajno-pravna komisija. 

Marija Cigale: Imamo sicer poročilo Zakonodajno-pravne komisije, 
vendar v tem poročilu tega amandmaja ni. Amandma mora biti najprej spre- 
jet na pristojnem zboru skupščine, takega obvetila pa še nimamo. Zato se o 
amandmaju odbora ne moremo izrekati, pač pa se lahko izrečemo samo o 
amandmaju Zakonodajno-pravne komisije, ki je skupno telo vseh zborov in 
tudi naše skupščine, o eventualnih amandmajih odborov pa se bomo izrekli 
kasneje, če bodo ti sprejeti na pristojnih zborih. Tako lahko sklepamo sedaj 
samo o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ce torej med to razpravo ne bomo 
dobili sporočila pristojnega zbora o tem amandmaju, bomo o amandmaju raz- 
pravljali kasneje. 

Tatjana Čehovin: K 16. členu ima Izvršni svet amandma, in sicer 
predlaga, da s v 3. odstavku črtajo besede: »ter način zagotavljanja teh po- 
treb« in se jih nadomesti z besedami: »ter temeljne cilje in usmeritve razvoja 
za srednjeročno obdobje na tem področju«. 
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Predsednica Zofka Sto j anovič : To eni amandma, temveč je to le 
dopolnitev besedila. Zato bi se o tem izrekli kasneje. Sedaj pa bi se opredelili 
samo glede amandmajev. 

Tatjana Cehovin: K 18. členu predlaga Zakonodajno-pravna komi- 
sija amandma, in sicer, da se v 6. vrsti črta beseda »vire«. Ta predlog uteme- 
ljujejo takole. 

V skladu s 3. odstavkom 29. člena zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela lahko vire za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje obveznosti v 
svobodni menjavi dela na področju dejavnosti posebnega družbenega pomena 
določi le zakon. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Sprejemamo torej amandma Za- 
konodajno-pravne komisije k 18. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma k 18. členu sprejet. 

Tatjana Čehovin: Naslednji amandma Izvršnega sveta, ki je že 
sestavni del besedila, predlaga, da se v 21. členu vstavi nova 5. alinea, ki se 
glasi: »določijo postopek in način vračila oziroma poračuna presežkov sred- 
stev, potrebnih za izvedbo sprejetih vzgojno-varstvenih programov«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Tudi to je samo dopolnitev be- 
sedila in ne amandma. 

Tatjana Cehovin: Naslednji amandma Izvršnega sveta je k 23. 
členu zakona, po katerem naj bi se prva alinea tega člena preoblikovala tako, 
da bi se ta alinea glasila: »— vrste, obseg in kakovost programov vzgojno 
-varstvenih storitev;«. 

Dopolni se tudi zadnja alinea tega člena, tako da se na začetku alinee 
pred besedo »ceno« vstavi še beseda »pričakovano«. 

Izvršni svet ima amandma tudi k 25. členu, in sicer predlaga, da se prva in 
druga alinea tega člena črtata, ter vstavita dve novi alinei. Prva alinea naj 
se glasi: »— varstvo, obseg in kakovost storitev po posameznih delih progra- 
ma;«, druga alinea pa: »— normative in standarde za opravljanje vzgojno 
-varstvenega dela;«. 

Za 9. alineo naj se dodajo tri nove alinee, ki se glasijo: »— program gra- 
ditve objektov ter sredstva, ki se združujejo v ta namen«; »— pogoje in me- 
rila za uveljavljanje denarnih pomoči;« in tretja: »— način nadzora nad izva- 
janjem tega sporazuma;«. 

Vse predlagane dopolnitve k temu in k prejšnjemu členu izhajajo iz spre- 
memb sistema družbenega planiranja. 

K 26. členu pa Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, 
predlaga amandma, po katerem naj se v tretji alinei črtajo besede: »ter de- 
narne pomoči« in da se za drugo alineo vstavi nova samostojna alinea, ki se 
glasi: »— sredstva za solidarnostno zagotavljanje minimalnega obsega denar- 
nih pomoči«. 

To je po novem solidarnostna naloga, med tem je to tako kot je navedeno 
v sedanji tretji alinei, v programu skupnih nalog. 
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K 27. členu ima amandma Izvršni svet, ki predlaga, da se prva alinea 
dopolni tako, da se glasi: »— politiko in srednjeročne cilje družbenega varstva 
otrok za območje, za katero je bila skupnost ustanovljena«. Ker je to amandma 
Izvršnega sveta, je ta amandma že sestavni del besedila zakonskega predloga. 

Naslednji je amandma Zakonodajno-pravne komisije, po katerem naj se 
36. člen črta. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ta amandma dajem na glasova- 
nje. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Čehovin: Naslednja amandmaja Zakonodajno-pravne ko- 
misije sta vsebinsko povezana in sicer komisija predlaga, da se črtata 44. in 45. 
člen, ki govorita o predsedstvu skupščine skupnosti. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glasujemo o amandmaju k 44. in 
45. členu. Kdor je za ta dva amandmaja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja soglasno sprejeta. 

Tatjana Cehovin: Naslednji je amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije, s katerim komisija predlaga, da se v zadnjem odstavku 48. člena črta 
beseda »Izvršni svet« tako, da k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi in 
statutu daje soglasje skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Predlagani amandma 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 amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Čehovin: K 51. členu sta predlagana dva amandmaja. 
Prvi je amandma Izvršnega sveta, ki je redakcijske narave in po katerem 
naj se v prvem odstavku beseda »ustanovijo« nadomesti z besedo »oblikujejo«. 

Drugi pa je amandma Zakonodajno-pravne komisije k amandmaju Izvrš- 
nega sveta. To je predlog za novi 2. odstavek, ki naj bi se glasil: »k določbam 
statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog zaradi katerih se delovna skup- 
nost oblikuje, programu njenega dela, ter razvidu del iin nalog je potrebno so- 
glasje Skupščine Skupnosti otroškega varstva, ki je tako delovno skupnost 
oblikovala«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: O amandmaju Zakonodajno-prav- 
ne komisije bomo glasovali 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 je amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Cehovin: Naslednji je amandma Izvršnega sveta k 62. 
členu. Predlog je, da se v prvem odstavku besede: »če se šola v osnovni šoli, 
če nadaljuje redno šolanje oziroma poklicno izobraževanje do konca rednega 
šolanja oziroma poklicnega izobraževanja« nadomestijo z besedami: »če nada- 
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ljuje šolanje v usmerjenem izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe in 
ni v delovnem razmerju«. Ta amandma je potreben zaradi uskladitve z bese- 
dilom zakona, ki se pripravlja na področju usmerjenega izobraževanja. 

Izvršni svet nadalje predlaga tudi amandma k 65. členu, s katerim naj bi 
se prvi odstavek tega člena glasil: »Postopek za uveljavljanje denarnih in 
materialnih pravic se določi s samoupravnim sporazumom in statutom in dru- 
gim samoupravnim splošnim aktom Skupnosti otroškega varstva Slovenije«. 
V 3. odstavku pa se črta beseda »pristojnega«, ker je nepotrebna. 

Prav tako je predlog Izvršnega sveta, da se uvrsti nov 69. a člen, katerega 
besedilo se glasi: »Določbe 15. člena tega zakona se uporabljajo od 1. januarja 
1981 dalje«. 

K 69. členu pa ima amandma tudi Zakonodajno-pravna komisija, ki pred- 
laga, da se doda še nov 69. b člen, ki naj se glasi: »Postopki za uveljavljanje 
materialnih pravic v skupnostih otroškega varstva, ki niso bili pravnomočno 
končani do uveljavitve tega zakona, se končajo v skladu z dosedanjimi pred- 
pisi«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ta amandma dajem na glasova- 
nje. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti, skupaj s sprejetimi 

amandmaji. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina predlog zakona o družbenem varstvu otrok 
soglasno sprejela. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o socialnem skrbstvu. 

Postopek je enak kot pri zakonu o družbenem varstvu otrok. Prosim to- 
varišico Cehovinovo, da nam obrazloži amandmaje, ki so bili predloženi k 
predlogu tega zakona. 

Tatjana Cehovin: Prvi amandma Izvršnega sveta je k 12. členu in 
je redakcijske narave. Predlog je, da se v drugi alinei črta beseda »gospodar- 
stvu« in nadomesti z besedo »gospodinjstvu«. 

Naslednji je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 17. členu, s kate- 
rim komisija predlaga, enako kot pri zakonu o družbenem varstvu otrok, da se 
prvi odstavek tega člena preoblikuje in glasi: »Standarde in normative za 
opravljanje socialno-skrbstvenih storitev, programov storitev oziroma za iz- 
vajanje določene dejavnosti, določijo uporabiki in izvajalci s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana Skupnosti socialnega skrbstva«. Amandma je v 
bistvu redakcijske narave, ker gre le za boljšo dikcijo. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Amandma Zakonodajno-pravne 
komisije k 17. členu dajem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
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Tatjana Cehovin: Naslednji je amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije k drugemu odstavku 19. člena in je tudi redakcijske narave. Predlagajo, 
da se v zadnji vrstici drugega odstavka besede: »dodatno planirane naloge« 
nadomestijo z besedami: »dodatne programe«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ta amandma dajem na glasova- 
nje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Cehovin: Naslednji je amandma Izvršnega sveta k 21. 
členu. Z amandmajem se predlaga, da se v drugem odstavku črtajo besede: 
»potreb razvoja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov« ter doda nov 
tretji odstavek, katerega besedilo naj bi se glasilo: »Uporabniki in izvajalci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, s smernicami za plan in elementi za sklepanje samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana, opredelijo potrebe po socialno-skrbstvenih 
storitvah ter temeljne cilje in usmeritve razvoja za srednjeročno obdobje na 
tem področju«. 

Naslednji je amandma Izvršnega sveta k 23. členu, s katerim se predlaga, 
da se v četrti vrstici tega člena črtata besedici: »ki jih«. 

Naslednji amandma je k 24. členu in je vsebinske narave, izhaja pa iz 
uskladitve spremenjenega predloga zakona o družbenem planiranju. Izvršni 
svet predlaga, da se na koncu 24. člena dodata dve novi alinei, ki govorita o 
motnjah in presežkih in katerih besedilo naj bi bilo naslednje: >•>— določajo 
ukrepe za odpravljanje motenj na področju socialnega skrbstva, ki nastanejo 
zaradi nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih ali spre- 
memb materialnih in kadrovskih sposobnosti pri izvajalcih;« in druga alinea: 
»—■ določijo postopek in način vračila oziroma poračuna presežka sredstev, po- 
trebnih za izvedbo sprejetih programov na področju socialnega skrbstva«. 

Naslednji je amandma Izvršnega sveta k 25. členu. Predlagamo, da se 
drugi odstavek zaključi z besedami: »v skladu z zakonom«. 

Prav tako je amandma Izvršnega sveta k 26. členu. Predlagamo, da se prva 
alinea dopolni tako, da se pravilno glasi: »vrsto, obseg in kakovost socialno- 
skrbstvenih storitev in pomoči« ter zadnja alinea tako, da se glasi: »sredstva, 
ki jih bodo združili za izvedbo načrtovanih storitev in pomoči.« 

Glede na to, da govorimo o fazi planiranja, ne moremo govoriti o sred- 
stvih, ki smo jih že združili. 

Naslednji je amandma Izvršnega sveta k 27. členu. Predlog je, da se v zad- 
nji alinei pred besedo: »ceno« doda beseda: »pričakovano«. 

K 29. členu pa ima Izvršni svet naslednji amandma. Besedilo prve in druge 
alinee tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »vrsta, obseg in kako- 
vost storitev po posameznih delih programa ter normative in standarde za 
opravljanje teh storitev«. Nadalje predlaga, da se tretja alinea na novo obli- 
kuje in dopolni z besedilom tako, da bo jasno, da gre za solidarnost med ob- 
činskimi skupnostmi socialnega skrbstva. Celotno besedilo pa se glasi: »Pro- 
gram storitev, potrebnih za zagotavljanje minimalne socialne varnosti in za 
uresničevanje drugih z zakonom določenih nalog, ki se zagotavljajo po načelu 
solidarnosti med občinskimi skupnostmi socialnega skrbstva, obseg, osnove in 
merila ter način združevanja sredstev za solidarnostno zagotavljanje teh na- 
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log, zavezance za združevanje sredstev ter pogoje za uveljavitev pravice do 
solidarnostnih sredstev«. 

Naslednji predlog se nanaša na peto alineo in predlagamo, da se beseda: 
»potrebna« črta in nadomesti z besedo: »predvidena-«. 

Prav tako kot pri predlogu zakona o družbenem varstvu otrok predlagamo, 
da se na koncu tega člena dodajo tri nove alinee, ki se glasijo: »— program 
graditve objektov ter sredstva, ki se združujejo v ta namen«, »— pogoje in 
merila za uveljavljanje denarnih pomoči« in tretja: »— način nadzora nad 
izvajanjem tega sporazuma«. 

Imamo še amandma k 31. členu predloga zakona in sicer predlagamo, da 
se v prvi alinei pred besedo: »cilje« vstavi beseda: »srednjeročne«. 

Naslednji je amandma Zakonodajno-pravne komisije, k i32. členu. Glede 
na to, da gre za splošen in uvoden člen v novo poglavje, ki govori o samouprav- 
ni organiziranosti udeležencev, predlagajo, da besede: »uporabniki in izvajalci« 
na začetku 32. člena črtamo in nadomestimo z besedami: »delavci v združenem 
delu, drugi delovni ljudje in občani«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glasovali bomo o amandmaju Za- 
konodajno-pravne komisije k 32. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Čehovin: Naslednji amandma je amandma Zakonodajno^ 
pravne komisije k 34. členu. Ta člen je bilo treba uskladiti z dikcijo 60. člena 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Zakonodajno-pravna komi- 
sija predlaga, da se ta člen glasi: »Sredstva za pokrivanje potreb po socialno- 
skrbstvenih storitvah za uporabnike na območju določene krajevne skupnosti 
solidarno zagotavljajo občani in delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, ki imajo sedež na območju te krajevne skupnosti, 
drugi delovni ljudje in občani, ki živijo na območju te krajevne skupnosti ter 
temeljne organizacije in delovne skupnosti, katerih sedež je v drugi krajevni 
skupnosti, pa njeni delavci živijo v tej krajevni skupnosti«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glasujemo o amandmaju Zakono- 
dajno-pravne komisije k 34. členu. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal gla- 
sovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Cehovin: Naslednji amandma Zakonodajno-prave komi- 
sije je k 38. členu. Komisija predlaga, da se ta člen črta. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glasujemo o amandmaju Zakono- 
dajno-pravne komisije k 38. členu. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 



9. seja 705 

Tatjana Čehovin: Nadalje je amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije k 40. členu. Komisija predlaga, da se v tretjem odstavku besedi: »izvršni 
svet« črtata, tako da bi soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi in 
statutu dajala skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glasujemo o amandmaju Zakono- 
dajno-pravne komisije k 40. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Še je kdo glasovanja 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 

Tatjana Čehovin : Naslednji je amaindma Zakonodajno-pravne ko- 
misije, ki se nanaša na 46. in 47. člen, ki govorita o predsedstvu. Zakonodajno- 
pravna komisija predlaga, da se oba člena črtata. 

Predsednica t Zofka Stoj'anovič: Predlagani amandma dajem 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet. 

Tatjana Čehovin: Naslednji je amandma Izvršnega sveta k 48. 
členu. Predlagamo, da se črtata drugi in tretji odstavek tako, da se ta dva od- 
stavka na novo glasita: drugi odstavek: »Za odločanje o pravici posameznika 
in njegovih družinskih članov do materialnih pomoči socialnega skrbstva in 
za odločanje v zadevah, ki so organom skupnosti socialnega skrbstva pover- 
jene z drugimi zakoni, oblikuje skupščina Skupnosti enega ali več skupnih 
organov socialnega skrbstva.« Tretji odstavek pa se glasi: »Pristojnosti orga- 
nov iz prvega in drugega odstavka tega člena urejata statut in drug samo- 
upravni splošni akt«. Amandma k drugemu odstavku je vsebinske narave, k 
tretjemu pa redakcijske narave. 

Naslednji je amandma k 49. členu, pri čemer je amandma Izvršnega sveta 
k prvemu odstavku, s tem da se beseda »ustanovijo« nadomesti z besedo »obli- 
kujejo«. Nato pa je k amandmaju Izvršnega sveta dan amandma Zakonodajno- 
pravne komisije, ki predlaga, da se novi drugi odstavek glasi: »K določbam 
statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog zaradi katerih se delovna skup- 
nost oblikuje, programu dela ter razvidu del in nalog, je potrebno soglasje 
skupščin skupnosti, ki so tako delovno skupnost oblikovale«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Dajem na glasovanje predlog 
amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 49. členu. Kdor je za amandma, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo glasovanja vzdržal? {Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Čehovin: Naslednji je redakcijski amandma Izvršnega 
sveta k 54. členu. Predlagamo, da se v četrti alinei beseda »materialnih« nado- 
mesti z besedo »denarnih«. 

Naslednji je prav tako amandma Izvršnega sveta in predlagamo, da se za 
55. členom vstavi nov 55. a člen, ki se glasi: »Za odločanje o pritožbi zoper od- 
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ločitev organa občinske skupnosti socialnega skrbstva, glede pravic, ki so 
Skupnosti socialnega skrbstva zaupane z drugimi zakoni, oblikuje Skupščina 
skupnosti socialnega skrbstva Slovenije skupen organ«. 

K 56. členu zakona pa sta predlagana dva amandmaja. Prvi je amandma 
Izvršnega sveta, in sicer predlagamo, da se pred številko 48. vstavijo besede: 
»prvega in tretjega odstavka«, drugi pa je amandma Zakonodajno-pravne ko- 
misije, s katerim predlaga, da se črtata številki 46 in 47, glede na to, da sta bila 
ta dva člena črtana. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glasujemo o amandmaju Zakono- 
dajno-pravne komisije k 48. členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal i1 

(Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 

Tatjana Čehovin: Naslednji je amandma Izvršnega sveta k 62. 
členu predloga zakona. Predlagamo, da se na začetku tretjega odstavka besede: 
»svetujejo zakoncem pri urejanju odnosov med zakoncema, v družini ali šir- 
šem okolju ter osebam po prestani kazi« črtajo i nadomestijo z besedami: 
»opravljajo svetovalno delo«. Tako bi se ta stavek glasil: »Centii za socialno 
delo opravljajo svetovalno delo, nudijo pomoč pri reševanju stanovanjskih pro- 
blemov, pri zaposlovanju, pri zagotovitvi pomoči in nege na domu, oskrbe v 
drugi družini ali v socialnem zavodu«. 

Naslednji štirje amandmaji so vsebinsko povezani. Gre za amandmaje k 
67., 70., 77. in 79. členu predloga zakona. 67. in 70. člen se nanašata na organ 
upravljanja centra za socialno delo, 77. in 79. člen pa na organ upravljanja so- 
cialnega zavoda. 

Predlagamo, da se 67. člen črta in na novo oblikuje tako, da se glasi: 
»Organ upravljanja centra za socialno delo in svet. V svetu centra sodelujejo 
poleg delegatov delavcev centra tudi delegati ustanoviteljev, delegati Zbora 
uporabnikov Skupščine Skupnosti socialnega skrbstva, delegati organov druž- 
benopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij (v nadaljnjem bese- 
dilu: delegati družbene skupnosti) pri upravljanju in odločanju o zadevah po- 
sebnega družbenega pomena v skladu s samoupravnim splošnim aktom centra«. 

Iz definicije, kaj so delegati družbene skupnosti pa izhajajo naslednji trije 
amandmaji. Zato je potrebno v 70. členu za besedami: »v svetu centra« črtati 
besede: »delegati ustanoviteljev, delegati uporabnikov« in nato za besedami: 
»delegati delavcev« ponovno črtati besede: »delegati ustanoviteljev, delegati 
uporabnikov« tako, da se enotno uporablja pojem »delegati družbene skup- 
nosti«, 

V 77. členu se iz istih razlogov v prvem odstavku črtajo besede: »delegati 
ustanoviteljev, delegati uporabnikov, krajevnih skupnosti in društev«. V 79. 
členu pa prav tako za besedo: »soodločajo« črtati besede: »delegati ustanovi- 
teljev, delegati uporabnikov« in na koncu stavka za besedami: »delegati de- 
lavcev« črtati besede: »delegati ustanoviteljev, delegati uporabnikov«. 

Naslednji amandma Izvršnega sveta je k 87. členu. Predlagamo, da se prvi 
odstavek dopolni tako, da se glasi: »Postopek za uveljavljanje materialnih 
pravic v socialnem skrbstvu se določi s statutom in drugim samoupravnim 
splošnim aktom Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije«. 



9. seja 707 

Amandma je podoben amandmaju k predlogu zakona o družbenem varstvu 
otrok, ima pa namen, da bi bil postopek za uveljavljanje materialnih pravic 
za področje socialnega skrbstva enoten za celotno območje SR Slovenije. 

Naslednji amandma Izvršnega sveta je k 87. členu. Predlagamo, da se prvi 
rave, v katerem naj se beseda: »pristojnega« črta. 

Za 95. členom kar je amandma Izvršnega sveta, je potrebno dodati novi 
95. a člen, ki naj se glasi: »Določbe 19. člena tega zakona se uporabljajo od 1. 
januarja 1981«. 

Prav tako ima Izvršni svet amandma k 96. členu in sicer predlaga, da se 
v zadnji vrstici beseda: »teh -"nadomesti z besedo: »določenih«. 

Amandma Izvršnega sveta k 97. in 98. členu je vsebinsko povezan. Pred- 
lagamo, da se 97. člen črta s tem, da se novo besedilo glasi: »Delavci, ki so do 
uveljavitve tega zakona opravljali strokovno delo na področju socialnega skrb- 
stva najmanj 20 let, lahko še naprej opravljajo to delo, čeprav nimajo s tem 
zakonom določene strokovne izobrazbe, če v roku dveh let opravijo preizkus 
usposobljenosti po posebnem pravilniku, ki ga izda predsednik Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno skrbstvo«. Hkrati predlagamo, da ta člen 
postane 98. člen. 

K 98. členu predlagamo, da se črtajo besede: »po zakonu o socialnem skrb- 
stvu (Uradni list SRS, št. 39/74 in 14/77)« in drugi odstavek. Hkrati predlagamo, 
da postane ta člen 97. člen, kar vsebinsko sodi pred 98. člen. 

Iz drugega odstavka tega člena pa se oblikuje nov 98. a člen, ki se glasi: 
»Strokovni delavci iz 97. in 98. člena tega zakona, ki ne opravijo strokovnega 
izpita oziroma preizkusa usposobljenosti v predpisanem roku, ne morejo več 
opravljati strokovnega dela na področju socialnega skrbstva«. 

K 98. členu je amandma Odbora za družbenopolitični sistem Družbeno- 
političnega zbora in ga je podprla tudi Zakonodajno-pravna komisija. Pred- 
lagajo nov drugi odstavek, ki bi se glasil: »Delavci, ki so do uveljavitve tega 
zakona opravljali strokovno delo na področju socialnega skrbstva manj kot 20 
let, nimajo pa s tem zakonom določene strokovne izobrazbe, si jo morajo pri- 
dobiti v roku petih let od uveljavitve tega zakona«. 

Zadnji je amandma Zakonodajno-pravne komisije, s katerim komisija 
predlaga, da se za 99. členom vstavi novi 99. a člen, ki naj se glasi: »Postopki za 
uveljavljanje materialnih pravic v socialnem skrbstvu, ki niso bili pravno- 
močno končani do uveljavitve tega zakona, se končajo po dosedanjih pred- 
pisih«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Glasujemo o amandmajih Zakono- 
dajno-pravne komisije k 99. členu. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
S tem smo opravili razpravo in glasovanje o predloženih amandmajih. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o socialnem skrbstvu, skupaj z amand- 
maji, s tem da bomo zakon dokončno sprejemali, ko bo usklađen v skupščin- 
skih zborih. Kdor je za predlog zakona z amandmaji, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Predno končamo to točko dnevnega reda, predlagam, da izvolimo še dele- 
gate naše skupščine za usklajevanje v komisiji Skupščine SR Slovenije. Iz- 
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vršni odbor predlaga v to komisijo naslednje delegate: za Družbenopolitični 
zbor Kolomana Podleska, namestnika predsednika skupščine, za Zbor združe- 
nega dela Tončko Zatler, predsednico Komisije za zakonodajo in sistem in za 
Zbor občin Milana Podkrižnika, namestnika predsednika Izvršnega odbora. 

Prosim delegate, da z dvigom rok potrdijo predlog in s tem pooblastijo te 
delegate za delo v usklajevalni komisiji Skupščine SR Slovenije. Kdor je za 
ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Slo- 
veniji. 

Uvodno poročilo iz skupne seje Izvršnega odbora Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije in Zveze stanovanjskih skupnosti bo k tej točki dnevnega 
reda dal predsednik Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
tovariš Ciril Koprive. 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije je na 7. seji dne 29. junija 1979 obravnavala osnu- 
tek stališč sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije o stanovanjskem 
gospodarstvu, priporočila delovnih teles Skupščine SR Slovenije k temu osnut- 
ku gradivo Koordinacijskega odbora Republiške konference SZDL za sprem- 
ljanje in koordiniranje javne razprave o samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosih v stanovanjskem gospodarstvu ter akcijski program Zveze sindikatov 
Slovenije pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v letu ;1979. 

V obravnavi vseh teh gradiv so bila sprejeta mnenja, ki smo jih posredo- 
vali pred začetkom današnjega zasedanja in so bila vseskozi prisotna pri obli- 
kovanju končnega besedila predloga stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

V mnenjih Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije, sprejetimi 
na zasedanju 29. junija 1979 smo predvsem poudarili, da podpiramo usmeritve 
na področju stanovanjskega gospodarstva kot so opredeljene v osnutku. 

Podprli smo usmeritev glede izgradnje stanovanj in reševanja stanovanj- 
ske problematike, kakor tudi aktivnost glede postopnega prehoda na ekonomske 
stciiicirinG. 

Ocenili smo, da v osnutku ni dovolj opredeljen način reševanja stanovanj- 
skih vprašanj mladih družin in mladih delavcev nasploh, starejših ljudi, upo- 
kojenih delavcev, invalidov, borcev, mater-samohranilk in nekaterih drugih 
kategorij občanov. 

Podprli smo opredelitev glede lastne udeležbe tudi pri solidarnostnih sta- 
novanjih v višini od 1 do 4% od vrednosti stanovanj, vendar ob dejanskem 
upoštevanju zmožnosti plačila pričakovalcev solidarnostnih stanovanj bodisi z 
daljšim rokom za vplačilo lastne udeležbe, kar pride v poštev predvsem pri 
mladih družinah, starejših ljudeh, upokojenih delavcih, borcih NOB kot tudi 
pri invalidnih osebah. 

Nadalje smo opozorili na nujnost celovitega planiranja na stanovanjskem 
področju. 



9. seja 709 

Kot rečeno, so bila navedena mnenja prisotna tudi pri oblikovanju pred- 
loga, o katerem danes razpravljamo in bomo o njem odločali. 

O predlogu smo razpravljali v nekaterih občinskih skupnostih socialnega 
varstva, v Komisiji za usklajevanje socialno-varstvenih programov in na 
skupni seji Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva Slovenije in Izvrš- 
nega odbora Zveze stanovanjskih skupnosti dne 29. oktobra 1979 ter ga z ne- 
katerimi dopolnitvami, ki ga vsebujejo danes priloženi amandmaji Izvršnega 
sveta in ki jih je podala tudi v našem imenu Zveza stanovanjskih skupnosti, 
tudi podpiramo. 

Nadalje smo aktivno sodelovali v Koordinacijskem odboru Republiške 
konference SZDL za spremljanje in koordiniranje javne razprave v samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosih v stanovanjskem gospodarstvu. Naša 
skupna stališča, sprejeta na skupni seji obeh izvršnih odborov dne 29. oktobra 
1979 pa je na Predsedstvu Republiške konference SZDL 5. novembra 1979 podal 
tudi v imenu našega izvršnega odbora, predsednik Izvršnega odbora Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije ter so bili ti predlogi tudi podprti. 

Na skupni seji Izvršnega odbora Skupščine Skupnosti socialnega varstva 
in Izvršnega odbora Zveze skupnosti otroškega varstva 20. novembra 1979, pa 
smo se ponovno seznanili s sprejetimi stališči Skupščine Skupnosti socialnega 
varstva z dne 29. junija 1979, s stališči in mnenji obeh izvršnih odborov ter 
navedeno primerjali z vsebino predlaganih amandmajev Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 5. 11. 1979 in z amandmaji Zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije ter z stališčema Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije z dne 31. oktobra 1979 in 7. 11. 1979 ter soglasno ugo- 
tovili, da so v teh dopolnitvah vsebovana tudi mnenja naše skupščine z dne 
29. junija 1979 ter jih na osnovi te ugotovitve soglasno podprli. Skupščini 
Skupnosti socialnega varstva predlagamo, da sprejme predloženi predlog z 
amandmaji, ki jih bo podala v nadaljevanju tovarišica tajnica skupnosti, Ma- 
rija Cigale. 

Na seji obeh odborov smo tudi soglasno podprli oba predloga za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, s tezami 
za osnutek zakona, saj smo ocenili, da se bo z obema zakonoma konkretno 
uresničila oziroma uresničevala usmeritev, ki jo vsebuje predlog stališč, skle- 
pov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. 
Pri tem smo tudi upoštevali, da bi bilo potrebno v zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih le upoštevati že sprejete re- 
šitve, ki jih vsebuje zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih kot tudi 
eventualne rešitve v drugih zakonih, kolikor bi posegali na področje stanovanj- 
skih razmerij. 

Na osnovi navedenega oba izvršna odbora predlagata Skupščini Skupnosti 
socialnega varstva, da sprejme oba predloga za izdajo obeh zakonov. 

Ocenjujem, da ni potrebno, da se v tej obliki spuščam v vsebino predloga, 
ki smo ga prejeli, bilo pa bi primerno, če bi v nadaljevanju slišali vsebino 
predloženih amandmajev, ki so predmet tudi današnjega odločanja naše skup- 
ščine. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Predlog stališč in sklepov so spre- 
jemali zbori Skupščine SR Slovenije, sprejema pa jih tudi naša skupščina 
kot enakopraven zbor. Prosim tajnico naše skupnosti, tovarišico Marijo Cigale, 
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da prebere amandmaje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
in Izvršnega sveta. Pred tem pa je potrebno, da se odločimo o postopku spre- 
jemanja amandmajev, ali bomo glasovali o vsakem amandmaju posebej ali pa 
bomo glasovali o vseh amandmajih skupaj. Tu v bistvu ne gre za neke pomemb- 
nejše vsebinske spremembe in se amandmaji več ali manj nanašajo na redakcijo 
posameznih členov oziroma na izboljšanje besedila. 

Marija Cigale: Tovarišice in tovariši delegati! Amandmaje ste do- 
bili. Kot je tovarišica predsednica že povedala, je večina teh amandmajev re- 
dakcijske narave, kar pomeni, da gre pri teh amandmajih bolj za to, da se be- 
sedilo lepše pove, ne pa toliko za neke vsebinske spremembe. Da pa bi lažje 
sledili posameznim amandmajem, bom najprej prebrala amandma Izvršnega 
sveta, nato amandmaje Zakonodajno-pravne komisije in slednjič še Odbora za 
stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Odbora z družbeno- 
ekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. Vsi ti 
amandmaji so namreč v zborih Skupščine SR Slovenije bili že sprejeti, sedaj pa 
se moramo o teh amandmajih odločiti tudi mi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga torej naslednje dopolnitve 
stališč. Tako predlaga, da se na 3. strani Poročevalca, preoblikuje celoten tretji 
odstavek. Tu ne gre za neke bistvene vsebinske spremembe, pač pa bolj za 
točno in lepšo dikcijo tega odstavka. Glasil pa bi se takole: »S plani temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti bodo delavci enakopravno 
ter z enotnimi merili in kriteriji, ki naj upoštevajo vrednotenje delavčevega 
prispevka k ustvarjanju dohodka temeljne organizacije združenega dela, raz- 
reševali tudi stanovanjska vprašanja mladih delavcev in njihovih družin, sam- 
skih delavcev, delavcev pred upokojitvijo ter upokojencev, ki so združevali 
delo pred upokojitvijo v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma v 
delovnih skupnostih in razreševali vprašanja v zvezi z izgradnjo domov za 
učence in študente ter samskih domov za delavce«. 

Izvršni svet predlaga dopolnitev tudi k naslednjemu odstavku, kjer gre 
prav tako za preoblikovanje besedila tako, da bi se to besedilo glasilo: »-Tudi 
v bodoče bo potrebno zagotavljati možnosti za razreševanje stanovanjskih vpra- 
šanj invalidov, borcev in starejših občanov, za delo nesposobnih ljudi, občanov 
in družin z nizkimi dohodki, zlasti tsitim z večjim številom otrok in mladih dru- 
žin, ki sami ne morejo prispevati polne lastne udeležbe za pridobitev stanovanj 
in ki ne morejo rešiti stanovanjskega vprašanja v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in stanovanjskih vprašanj učencev, študentov in samskih domov 
za delavce«. 

V tem odstavku gre za to; čemur včasih pravimo s skrajšanim izrazom soli- 
darnost na tem področju oziroma solidarnostna stanovanja, ta dikcija pa je sedaj 
lepša, ko se poudarja ta vzajemnost in solidarnost. 

Nadalje je amandma na 5. strani, kjer se prav tako preoblikuje zadnji od- 
stavek, ki naj bi se glasil: »V bodoče naj bi delavec takoj ob združitvi dela v 
temeljni organizaciji združenega dela pričel namensko varčevati za lastno ude- 
ležbo za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja. Ob vložitvi prošnje za stano- 
vanje pa je dolžan predložiti varčevalno pogodbo, ki jo je sklenil z banko za 
znesek, ki ga bo v skladu s kriteriji za lastno udeležbo dolžan prispevati za pri- 
dobitev družbenega stanovanja«. 

Ta obveznost lastne udeležbe je v tekstu že poudarjena, s takim preobliko- 
vanjem pa se še bolj nedvoumno pove, da-se mora vsak delavec, ki vstopa na 
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delo, zavedati, da bo moral iz lastnih sredstev prispevati delež za svoje sta- 
novanje. , , . 

Prav tako se preoblikuje besedilo drugega stavka prvega odstavka -na 
strani 5, ki naj se glasi: »Izjema so družine in posamezniki, v izredno težkem 
materialnem položaju in tiste mlade družine, ki na osnovi dogovorjenih kri- 
terijev ne bodo mogle plačati lastne udeležbe pred vselitvijo in bodo lahko 
prispevale lastno udeležbo po vselitvi v stanovanje s tem, da bodo dale pi- 
smeno izjavo o dovolitvi administrativne prepovedi«. To je obročen način pla- 
čevanja te udeležbe, s tem, da vendarle poudarimo njihovo obveznost in da 
jih ne destimuliramo za varčevanje, pač pa da jim položaj olajšamo. 

V desni koloni na strani 5 pa se besedilo prvega stavka v prvem odstavku 
preoblikuje tako, da se glasi: »Ekonomsko stanarino in postopen prehod na 
ekonomske stanarine opredeljujejo delovni ljudje in občani s samoupravnimi 
sporazumi, upoštevaje družbeno sprejeta stališča do enotne politike in uveljav- 
ljanja ekonomskih stanarin v SR Sloveniji tako, da bo prehod na ekonomske 
stanarine zaključen do leta 1985«. 

Ta amandma je povsem redakcijskega značaja in se beseda: »bodo« na- 
domesti z besedo: »opredeljujejo«, ker je ta primernejša. 

V 8. točki teh priporočil se besedilo tam, kjer se nalagajo naloge splošnim 
združenjem in gospodarskim zbornicam preoblikuje tako, da bi se glasilo: 
»Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela s področja gradbeništva 
in industrije gradbenega materiala, ki kot proizvajalci in izvajalci sodelujejo 
v stanovanjskem gospodarstvu, naj v okviru splošnih združenj, zbornic in Go- 
spodarske zbornice Slovenije: 

— vplivajo na planiranje zadostnih izvajalskih in materialnih kapacitet 
za predvideni obseg stanovanjske gradnje; 

— pospešijo integracijske procese med izvajalci stanovanjske graditve 
vključno z izvajalci zaključnih del; 

— pospešijo dohodkovno povezovanje vseh v stanovanjski gradnji sodelu- 
jočih izvajalcev, predlagajo ukrepe za pospešen razvoj kapacitet v temeljnih 
organizacijah združenega dela in drobnega gospodarstva za opravljanje vzdrže- 
valnih in obratovalnih del na stanovanjskih hišah; 

— aktivno sodelujejo pri oblikovanju in ustanavljanju plansko-poslovnih 
skupnosti in drugih skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in po- 
slovno sodelovanje pri izgradnji in vzdrževanju stanovanjskih objektov in 
naselij; 

— za razvoj proizvodnih in storitvenih zmogljivosti, poenotenja standar- 
dov in normativov gradbenih materialov ter opreme, posodobitev in poenotenje 
tehnoloških postopkov in tipizacije gradbene mehanizacije, zagotavljanja po- 
gojev industrializacije in racionalizacije stanovanjske graditve, se povezujejo 
v skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje 
in v druge oblike združenega dela; 

— takoj pripravijo merila in pogoje za ustanavljanje in registracijo pro- 
jektantskih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti; 

— predlagajo in pospešijo vključitev vseh izvajalcev stanovanjske gra- 
ditve v samoupravno sporazumevanje o usmerjeni stanovanjski graditvi; 

— krepijo inventivno dejavnost in razvojno-raziskovalno delo na področju 
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva; 

— skrbijo za izvajanje družbenega dogovora o racionalizaciji stanovanj- 
ske gradnje in akcijskega programa racionalizacijskih del«. 
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Ta dopolnitev je predlagana zato, da se bolj jasno vidi, da odgovornost 
prevzema Gospodarska zbornica Slovenije in seveda tiste zbornice in splošna 
združenja, ki so dolžna delovati na tem področju. Iz teh alinej je tudi jasno 
razvidno, da se zlasti občinskim zbornicam nalaga, da je njihova poglavitna 
skrb v kompleksu stanovanjskega gospodarstva, urejanje ekonomskih odno- 
sov in razvoja na tem področju. To so torej amandmaji Izvršnega sveta. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Želite, da se o amandmajih Iz- 
vršnega sveta posebej izrečemo? Glede na določila poslovnika pa bi predlagala, 
da najprej vendarle glasujemo o teh amandmajih. Pred tem pa vprašujem 
delegate, ali želi kdo razpravljati o predlaganih amandmajih? (Nihče.) 

Ce nihče, potem dajem na glasovanje predlagane amandmaje Izvršnega 
sveta. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se, je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 

Marija Cigale: Naslednjo skupino amandmajev predstavljajo 
amandmaji delovnih teles Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. Ti 
amandmaji so naslednji. 

Na 4. strani se besedilo drugega stavka tretjega odstavka preoblikuje tako, 
da se glasi: »Sredstva za te namene se bodo v bodoče oblikovala na osnovi 
samoupravnih sporazumov v skladu z zakonom, upoštevaje dejanske potrebe in 
možnosti temeljnih organizacij združenega dela«. Poudari se torej, da je to v 
skladu z zakonom. 

Na isti strani se preoblikuje celotni četrti odstavek, tako da se glasi: »-Pri 
uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov bodo morale banke prilagoditi 
svoje poslovanje novim potrebam in samoupravni organiziranosti stanovanj- 
skega gospodarstva. V ta namen bodo ustanovljene temeljne stanovanjsko-ko- 
munalne banke ali pa posebne samostojne poslovne enote. Poleg finančnih 
poslov, ki jih bodo opravljale samoupravne stanovanjske skupnosti, bodo imele 
te in druge banke na osnovi dela sredstev, ki jih v njihovem okviru za kredi- 
tiranje stanovanjske gradnje namenjajo vlagatelji, na osnovi dela sredstev 
splošnih hranilnih vlog ter na osnovi sredstev iz dolgoročnega stanovanjskega 
varčevanja občanov, status udeležencev v samoupravnem sporazumevanju o 
temeljih planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti z vsemi iz tega izha- 
jajočimi pravicami in obveznostmi. [Kadar temeljne stanovanjske komunalne 
banke ali posebne samostojne poslovne enote opravljajo le finančne posle za 
samoupravne stanovanjske skupnosti, se medsebojni odnosi med udeleženci 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravne stanovanjske skup- 
nosti in med delovno skupnostjo banke, urejajo na osnovi svobodne menjave 
dela«. 

Gre za to, da se s tem besedilom jasneje opredeli vloga temeljnih stano- 
vanj sko-komunalnih bank, ker v osnovnem tekstu njihova dvojna vloga ni 
dovolj razvidna. 

Na isti strani se v desni koloni v drugem odstavku pod točko 3 črta zadnji 
stavek. 

V isti koloni se v četrtem odstavku, tam, kjer se govori o lastni udeležbi, 
ki naj bo od 4 do 20 %, doda še besedilo: »Lastna udeležba je lahko tudi višja, 
če se tako samoupravno dogovorijo delovni ljudje in občani«. 
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Na 6. strani pa se v desni koloni, in sicer v prvem stavku četrtega od- 
stavka za besedami: »da bodo neposredno vplivali« doda besedilo: »na racio- 
nalno rabo prostora«. 

Na 7. strani pa se na koncu četrtega odstavka v levi koloni, doda še en 
stavek, ki se glasi: »Pobudo za sklepanje samoupravnega sporazuma o usmer- 
jeni stanovanjski gradnji da samoupravna stanovanjska skupnost«. To je pre- 
cizacija tega besedila. 

V desni koloni na isti strani pa se prvi stavek prvega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: »Hitrejše uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu zahteva učinkovito dohodkovno povezovanje med 
vsemi zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi, ki sodelujejo pri kom- 
pleksni stanovanjski graditvi in ki vplivajo na končno ceno stanovanjske grad- 
nje. V ta namen lahko ustanovijo v skladu z določili zakona o združenem delu 
plansko-poslovno skupnost. V plansko-poslovno skupnost za stanovanjsko 
gradnjo se ne povezujejo le dohodkovno soodvisne organizacije združenega 
dela, temveč tudi interesne skupnosti, zadruge, banke in druge oblike združe- 
nega dela, ki lahko s svojim sodelovanjem bistveno vplivajo na celotni proces 
graditve stanovanj. Plansko-poslovne skupnosti za področje stanovanjske gra- 
ditve se ustanovijo v prvi vrsti za uresničevanje srednjeročnega in dolgoroč- 
nega plana stanovanjske gradnje. Planska-poslovna skupnost za stanovanjsko 
gradnjo se ustanovi s samoupravnim sporazumom vseh udeležencev v graditvi, 
v katerem se podrobno določi vsebina in postopki usklajevanja planov. Plan- 
ska-poslovna skupnost za stanovanjsko gradnjo ima delegatske organe, kate- 
rih temeljna naloga je koordiniranje dela in zagotavljanje spreminjanja ures- 
ničevanja skupno dogovorjenih nalog in obveznosti. Vse odločitve sprejemajo 
samoupravni organi članov poslovne skupnosti, naloge za plansko-poslovno 
skupnost lahko opravlja ena ali več organizacij združenega dela, ki so članice 
skupnosti«. 

V bistvu gre samo za redakcijo tega besedila tako, da se osnovni pouda- 
rek, kaj je planska-poslovna skupnost jasneje pove. 

Na 8. strani se v desni koloni, kjer so že sklepi skupščine, v naslovu 
1. točke za besedama: »sprejetih stališč« doda še besedica: »čimprej«. 

V prvi alinei prve točke sklepov pa naj se za besedami: »s področja sta- 
novanjskega« doda še besedi: »in komunalnega«, kar je bilo izpuščeno. V 5. 
alinei te točke sklepov pa naj se doda še besedilo: »ter prouči vprašanja za- 
gotavljanja sredstev za graditev in obnovo kmečkih stanovanj, posebej v hri- 
bovitem in gorskem svetu ter na obmejnih območjih«. Ta amandma je vsebin- 
ske narave, mislim pa, da izhaja tudi iz naše razprave o osnutku, kjer smo 
tudi poudarili vprašanje kmečkega prebivalstva. 

Na strani 10 se v levi koloni pri 5. točki sklepov besedilo druge alinee črta 
in se doda nova alinea o tem, da takoj pričnejo s pripravami za uveljavitev 
novega sistema financiranja. To so torej amandmaji delovnih teles Zbora zdru- 
ženega dela. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli kdo razpravljati v zvezi s 
predlaganimi amandmaji? (Nihče.) Dajem amandmaje na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Tako smo sprejeli tudi amandmaje obeh odborov. 
Sedaj slede še amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. 
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Marija Cigale: Zakonodajno-pravna komisija ima naslednje amand- 
maje. V prvi točki sedmega odstavka stališč, to je na 2. strani Poročevalca v 
desni koloni, se prvi stavek črta in nadomesti z besedilom: »Delovni ljudje in 
občani, ki ne združujejo dela v temeljni organizaciji združenega dela ali skup- 
nosti, rešujejo svoja stanovanjska vprašanja po načelih solidarnosti z drugimi 
delavci v samoupravni stanovanjski skupnosti«. 

To se pravi, da določa položaj tistih delavcev, ki ne združujejo dela v te- 
meljni organizaciji. 

V 11. odstavku 1. točke stališč, to je na 3. strani, se v drugem stavku za 
besedami: »samoupravnih stanovanjskih skupnosti« črtajo besede: »bo opre- 
deljen« in nadomestijo z besedami: »se opredelijo pravice, obveznosti in od- 
govornosti uporabnikov in izvajalcev«. Za besedami: »osnove in merila za 
ugotavljanje deleža zgrajenih stanovanj« pa dodajajo besede: »ki pripada po- 
sameznemu udeležencu samoupravnega sporazuma«. To so redakcije besedila, 
ki vsebinsko niso pomembne. 

15. odstavek 1. točke stališč, to je na 3. strani, se v celoti črta, ker ne pove 
ničesar določnega in govori o tem, kaj bo v samoupravnem sporazumu opre- 
deljeno, kar pa je jasno že iz ostalega besedila. 

Pri 5. točki stališč, to je na 6. strani, se 7. odstavek spremeni tako, da se 
črta prvi in zadnji stavek in se ta odstavek glasi: »Strokovne naloge in opra- 
vila za enoto samoupravne Stanovanjske skupnosti opravlja delovna skupnost 
stanovanjske skupnosti in organizacija združenega dela, ki opravljajo strokovna 
opravila na podlagi dolgoročnih pogodb za stanovanjsko skupnost«. 

Naslednji amandma Zakonodajno-pravne komisije je k 1. alinei 4. točke 
na 10. strani, kjer se besede: »občani in delovni ljudje v krajevni skupnosti« 
postavijo samostojno pred prvo alineo, kar pomeni, da gredo kot naslov te 
točke. Prva alinea pa se glasi takole: »— se aktivno vključujejo v delo zbora 
stanovalcev in hišnih svetov ter pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na sta- 
novanjsko gospodarstvo, upoštevajo, da je treba pri reševanju s tega področja 
vplivati na razvoj humanih medsebojnih odnosov, na varstvo okolja in pro- 
storsko politiko, na uresničevanje potreb splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, na družbeno samozaščito, na gradnjo in vzdrževanje stano- 
vanj in na reševanje drugih vprašanj, vezanih na stanovanjsko gospodarstvo«. 
To je čista redakcija tega besedila. 

V drugi alinei te četrte točke pa je amandma, da se beseda: »pristopajo«, 
nadomesti z besedo: »sprejemajo«. To so amandmaji Zakonodajno-pravne ko- 
misije. 

Poleg tega je medzborovska skupina delegatov, ki je bila imenovana na 
zasedanjih skupščinskih zborov, predlagala še dodatni amandma, ki ga v be- 
sedilu nimate, in sicer, da se pri 1. točki sklepov na 8. strani, v 5. alinei na 
koncu tega stavka doda še besedilo: »in drugo problematiko gradnje v teh 
predelih«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Želi kdo razpravljati v zvezi z 
amandmaji Zakonodajno-pravne komisije? (Nihče.) Če nihče, potem dajem te 
amandmaje na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina na današnji seji sprejela vse amandmaje k 
predlogu stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 
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razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji. 

Dajem na glasovanje celotno besedilo predloga stališč, sklepov in priporo- 
čil skupaj z amandmaji, ki smo jih pravkar sprejeli. Kdor je za tak predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo tudi predlog stališč, sklepov in priporočil, v celoti 
soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Gradivo, ki je objavljeno v Poročevalcu, smo dobili. Obrazložitev k pred- 
logu za izdajo zakona ni potrebna, ker je v bistvu predlagani zakon rezultat 
zelo široke razprave, ki smo jo v zvezi z urejanjem teh odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva v naši skupščini že opravili in rezultat pravkar 
sprejetih stališč. 

Pričenjam razpravo k predlogu za izdajo tega zakona. Želi kdo razprav- 
ljati? (Nihče.) Ce nihče, potem dajem predlog za izdajo zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu na glasovanje. Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za izdajo zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih s te- 
zami za osnutek zakona. 

Tudi k temu predlogu ne bomo dali obrazložitve in predlagam, da preide- 
mo na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Angela Kuhar, de- 
legatka Skupnosti socialnega varstva Koper. 

Angela Kuhar: Najprej naj opozorim na 3. člen predlaganih tez tega 
zakona, v katerem je rečeno: »19. člen se spremeni tako, da se glasi: Ce imet- 
nik stanovanjske pravice umre ali trajno neha uporabljati stanovanje, pridobi 
njegov zakonec ali oseba, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z za- 
koncem, stanovanjsko pravico na stanovanju, ki ga je souporabljala.« Tako 
prakso so na sodiščih že tudi uvajali, čeprav je zakon ni predvideval, sedaj pa 
obstaja predlog, da se enako kot pri 19. členu zakona, predvidi tudi spre- 
memba oziroma dopolnitev 5. člena sedanjega zakona, in sicer tako, da se v 
prvem odstavku 5. člena za besedo: »zakonec« dodajo besede: »ali oseba, ki je 
po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakoncem«. Enako pa naj se tudi v 
20. členu sedanjega zakona doda novi 5. odstavek, ki naj se glasi: »Določbe 
tega člena se smiselno uporabljajo tudi ob prenehanju izvenzakonske skupnosti, 
ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakonsko skupnostjo«. Menimo, 
da to manjka, čeprav je zakonodajalec z dopolnitvijo v 19. členu dal vedeti, da 
naj bi se to tako razumelo. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce nihče, potem naj obvestim skupščino, da je Izvršni odbor Občinske skup- 
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nosti socialnega varstva Ljubljana-Center dal k temu predlogu naslednje pi- 
smene pripombe: 

Izvršni odbor meni, da je dosedanji prvi odstavek 5. člena zakona o sta- 
novanjskih razmerjih, ki določa, kdo se šteje za uporabnika stanovanja, ena 
najpomembnejših določb zakona. Poleg taksativno naštetih so uporabniki sta- 
novanja tudi tisti, ki najmanj dve leti živijo z imetnikom stanovanjske pra- 
vice v ekonomski skupnosti. Pojma ekonomske skupnosti pa zakon ne oprede- 
ljuje in se v praksi ugotavljajo najrazličnejše zlorabe. Ta pojem bi bilo zato 
potrebno natančno opredeliti. K 5. členu tez za osnutek zakona, ki določa kdaj 
stanovanjsko razmerje preneha, so bili člani mnenja, da bi bilo umestno, da se 
v dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih vnese določilo, da stanovanj- 
sko razmerje preneha za primer, da imetnik stanovanjske pravice ne upo- 
rablja stanovanja, ker je odšel v dom ostarelih občanov, in sicer ga ne upo- 
rablja daljšo dobo, na primer eno leto. 

Določilo 3. člena tez upošteva tudi osebo, ki je izenačena z zakoncem o 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ta pojem bi bilo potrebno 
natančneje opredeliti, da se ne bi tolmačil in uporabljal preširoko. 

To so torej pripombe Izvršnega odbora Skupnosti socialnega varstva ob- 
čine Ljubljana-Center. 

Ce ni razpravljalcev, potem predlagam skupščini, da sprejme sklep, da 
Skupščina sprejema predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih s tezami za osnutek zakona tako, kot je bil 
skupščini predložen v razpravo, s tem da predlagatelju zakona posredujemo 
tudi oba predloga stališč, ki sta bila posredovana na današnji seji skupščine. 
V javni razpravi o osnutku zakona pa bomo imeli še dovolj možnosti dati še 
nadaljnje pripombe in stališča, prav tako pa mislim, da bo dovolj časa, da se 
bomo lahko dobro organizirali, kajti to so pomembni zakoni, ki s svojimi do- 
ločbami posegajo na področje socialne varnosti človeka v naši družbi. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je skupščina sklep o sprejemu predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih s tezami za 
osnutek zakona, soglasno sprejela. 

O doseženem soglasju k besedilu predloga zakona o družbenem varstvu 
otrok in k predlogu zakona o socialnem skrbstvu pa bomo razpravljali potem, 
ko bomo opravili še druge točke dnevnega reda in ko bomo dobili ustrezna 
poročila zborov Skupščine SR Slovenije in Komisije za usklajevanje predla- 
ganih amandmajev. 

(Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je ob koncu dnevnega 
reda 9. seje, obravnavala še usklajevanje besedil k predlogom zakonov, ki jih 
je obravnavala na tej seji.) 

Predsednica Zofka Stojanovič: Nadaljujemo sejo skupščine. Gle- 
de na to, da se je med tem časom sestala Komisija za usklajevanje besedil vseh 
zborov, bom najprej posredovala poročila posameznih zborov, na kar bomo 
ugotovili, ali je doseženo soglasje v besedilih, tako da bi lahko besedila do- 
končno sprejemali. 

Tako se poročilo Zbora občin k predlogu zakona o družbenem varstvu 
otrok glasi takole: »-Obveščamo vas, da je Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
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na seji 21. novembra 1979, sprejel predlog zakona o družbenem varstvu otrok 
z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, in sicer 
amandmaje k 13., 18., 36., 44., 45., 48., 51. ter k 69. členu. Vsi ti amandmaji so 
razvidni iz poročila Zakonodajno-pravne komisije z dne 6. 11. 1979 in dodat- 
nega poročila«. 

O teh amandmajih smo tudi mi že glasovali in so bili pri nas prav tako 
sprejeti. 

Naslednji je amandma Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin k 3. alinei 26. člena, ki se glasi: »V 3. alinei naj se črtajo besede 
»■ter denarne pomoči« in se za sedanjo drugo alineo doda nova alinea, ki naj 
se glasi: »Sredstva za solidarnostno zagotavljanje minimalnega obsega denar- 
nih pomoči«. O tem amandmaju smo že poslušali poročilo v prejšnjem delu 
seje, ko smo razpravljali o predlogih zakonov, nismo pa izglasovali tega amand- 
maja, ker smo čakali na usklajevanje. 

Na Zboru občin se je pojavil nov amandma Skupščine mesta Ljubljane k 
24. členu, ki se glasi: »Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz prejšnjega 
člena tega zakona po svojih delegatih v skupščinah skupnosti otroškega var- 
stva«. Tudi o tem amandmaju se bomo morali izreči v naši skupščini. 

Nadalje je poročilo Zbora združenega dela, ki se glasi: 
»Obveščamo vas, da je Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na 

seji, 21. novembra 1979 obravnaval poročilo k predlogu zakona o družbenem 
varstvu otrok in ga sprejel z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije, ki so 
navedeni v poročilu z dne 6. 11. 1979 in dodatnem poročilu z dne 16. 11. 1979 
k 13., 18., 36., 44., 45., 48., 51. in 69. členu«. 

Nadalje je bil sprejet amandma Odbora Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose k 3. alinei 26. člena, ki se glasi: »V tej alinei naj se 
črtajo besede: »ter denarne pomoči« in se za 2. alineo doda nova alinea, ki naj 
se glasi: »Sredstva za solidarnostno zagotavljanje minimalnega obsega denar- 
nih pomoči«. 

Nimamo pa še poročila tega zbora o amandmaju, ki ga je dala Skupščina 
mesta Ljubljane. 

Družbenopolitični zbor je prav tako sprejel amandmaje Zakonodajno-prav- 
ne komisije k 13., 18., 36., 44., 45., 48., 51. in 69. členu ter amandma Odbora 
Družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem k (15. členu, ki se glasi: 
»■V 3. alinei 15. člena se za besedo »uporabnikov« dodajo besede »v skladu s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti otroškega varstva«. 

Družbenopolitični zbor je sprejel tudi amandma Odbora Družbenopolitič- 
nega zbora za družbenoekonomske odnose k 26. členu, ki se glasi: »V 3. alinei 
26. člena naj se črtajo besede »ter denarne pomoči« in se za sedanjo 2. alineo 
doda nova alinea, ki se bo glasila: »Sredstva za solidarnostno zagotavljanje 
minimalnega obsega denarnih pomoči«. 

To pomeni, da so vsi trije odbori sprejeli vse amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije, amandma Odbora k 26. členu in po obvestilu, ki sem ga prav- 
kar dobila, tudi amandma Skupščine mesta Ljubljane ter amandma odbora 
Družbenopolitičnega zbora. 

Tako bi sedaj dala na glasovanje amandma Odbora Družbenopolitičnega 
zbora za družbenoekonomske odnose k 3. alinei 26. člena, ki sem ga že pre- 
brala. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? '(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
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Glasovati moramo še o amandmaju, ki ga je dala Skupščina mesta Ljub- 
ljane k 24, členu. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Ostane nam še glasovanje o amandmaju Odbora Družbenopolitičnega 

zbora za družbenopolitični sistem k 15. členu. Kdor je za ta amandma, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o družbenem varstvu otrok skupaj 

s sprejetimi amandmaji in z dopolnjenim besedilom, ki ga je predlagal Izvršni 
svet Skupščine 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 Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije so- 
glasno sprejela predlog zakona o družbenem varstvu otrok. 

Prehajamo na usklajevanje predloga zakona o socialnem skrbstvu. Poro- 
čilo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije se v tej zvezi glasi: 

»•Družbenopolitični zbor je na svoji seji 21. novembra 1979 obravnaval in 
sprejel predlog zakona o socialnem skrbstvu z amandmaji Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije k 17., 19., 32., 34., 38., 40., 46., 47., 49., 56. in 
99. a členu ter amandma Odbora Družbenopolitičnega zbora za družbenopoli- 
tični sistem k 98. členu ki se glasi: »98. členu se doda nov odstavek: »Delavci, 
ki so do uveljavitve tega zakona opravljali strokovno delo na področju social- 
nega skrbstva manj kot 20 let, nimajo pa s tem zakonom določene strokovne 
izobrazbe, si jo morajo pridobiti v roku petih let od uveljavitve zakona«. 

Zbor združenega dela pa obvešča takole: »Zbor združenega dela je na 
svoji seji 21. novembra 1979 obravnaval predlog zakona o socialnem skrbstvu 
in ga sprejel z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 17., 19., 32., 34., 38., 
40., 46., 47., 49., 56. in 99. a členu«. 

Enako je poročilo tudi Zbora občin, ki je sprejel amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije k istim členom kot Zbor združenega dela. 

To pomeni, da so bili sprejeti amandmaji Zakonodajno-pravne komisije 
enako kot v naši skupščini, razen amandmaja Družbenopolitičnega zbora k 98. 
členu, ki ga dajem v razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Glede na to, da smo 
kar zadeva amandmaje Zakonodajno-pravne komisije usklađeni, dajem na 
glasovanje samo še amandma Družbenopolitičnega zbora k 98. členu. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o socialnem skrbstvu skupaj s spre- 

jetimi amandmaji in dopolnitvami besedila, ki ga je k predlogu zakona dal 
Izvršni svet. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije pred- 
log zakona o socialnem skrbstvu soglasno sprejela. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije opravljen in zaključujem 9. sejo skupščine. 



8. seja 

(21. novembra 1979) 

Predsedoval: Tone Zimšek, 
predsednik Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 13. uri. 

Predsednik Tone Zimšek: Tovariši in tovarišice delegati! Pričenjam 
8. sejo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki danes pri svoji 3. točki 
dnevnega reda enakopravno odloča z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Na sejo skupščine so bili poleg delegatov, predstavnikov organizacij ter 
ustanov po 22. členu samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju 
Raziskovalne skupnosti Slovenije povabljeni še člani Predsedstva Skupščine 
Skupnosti, Izvršilnega odbora skupščine, predstavniki izvršilnih odborov pod- 
ročnih raziskovalnih skupnosti, predstavniki komisij skupnosti, Nadzorni od- 
bor Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ter predstavniki tiska in jav- 
nost z oglasom v časopisju. 

Za današnjo sejo ste prejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je 
naslednji: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo mandatov delegatov in Komisije za 
potrditev zapisnika; 

2. potrditev zapisnika 7. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije; 
3. predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih; 
4. predlog za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti; 
5. poročilo Izvršilnega odbora Raziskovalne skupnosti Slovenije o delu 

v času med 7. in 8. sejo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije; 
6. predlog za financiranje II. skupine raziskav v okviru področnih raz- 

iskovalnih skupnosti; 
7. poziv za prijavo predlogov za uresničevanje programa Raziskovalne 

skupnosti Slovenije v letu 1980; 
8. informacija in analiza uresničevanja delegatskega sistema in delegat- 

skih razmerij v raziskovalnih skupnostih Slovenije; 
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9. predlog upravnega odbora glede intervencijskih raziskav; 
10. predlog samoupravnega sporazuma medrepubliškega projekta HRANA 

— podprojekt EKONOMIKA; 
ill. volitve in imenovanja; 
12. delegatska vprašanja; 
13. razno. 
Kdor je za predlagani 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. t o č k o dnevnega reda, to je na izvolitev organov 
seje skupščine. 

V smislu poslovnika bomo izvolili Komisijo za verifikacijo mandatov de- 
legatov. V komisijo predlagamo za predsednika Marjana Mrcino, za člana pa 
Andra Alujeviča in Aljano Vošnjak. So predlagani delegati navzoči? (Da.) Ima 
kdo kakšen spreminjevalni predlog? (Ne.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo mandatov delegatov izvoljeni 
Marjan Mrcina, Andro Alujevič in Aljana Vošnjak. 

Prosim predsednika in člana komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
in pripravijo poročilo. 

Sedaj moramo izvoliti še overitelje zapisnika. Predsednik skupščine in oba 
podpredsednika sta člana komisije po položaju. 

V komisijo predlagam naslednje delegate: Marjana Mrcino, Erika Mohorja, 
Dragico Stiglic in Janka Kalana. Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog? 
(Nihče.) Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija za potrditev zapisnika soglasno izvoljena. 
Med tem časom je Komisija za verifikacijo mandatov delegatov že pripra- 

vila svoje poročilo in prosim predsednika, da da poročilo. 

Marjan Mrcina: Komisija za verifikacijo mandatov delegatov 8. 
seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ugotavlja, da je v Zboru 
uporabnikov navzočih 39 delegatov od 60 delegatskih mest, kar je 65 %, v 
Zboru izvajalcev pa 25 delegatov od 48 delegatskih mest, kar je 52%". Komi- 
sija ugotavlja, da skupščiha lahko veljavno sklepa. 

Predsednik Tone Zimšek: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na potrditev zapisnika 7. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 

Zapisnik so vsi delegati prejeli. V času do pričetka 8. seje skupščine k za- 
pisniku 7. seje skupščine nismo prejeli nobenih pripomb. Ima kdo od navzočih 
delegatov kakšno pripombo? (Nihče.) Prosim delegate, da dvignejo roko za po- 
trditev zapisnika! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 

Delegate obveščam, da bo Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije v 
smislu določil 362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine 

t 
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SR Slovenije obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine 
SR Slovenije 3. točko dnevnega reda. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini predlog za- 
kona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. Delegati pa ste k 
tej točki dnevnega reda prejeli še naslednja gradiva: 

— uvodno besedo predlagatelja ob sprejemanju predlogov zakonov s pod- 
ročja družbenih dejavnosti na zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije, 
21. 11. 1979; 

— predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih z 
amandmaji Izvršnega sveta SR Slovenije k predlogu zakona; 

— poročilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k pred- 
logu zakona ter 

— dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 
k predlogu zakona. 

Prosim predlagatelja, da da uvodno obrazložitev. Besedo ima predsednik 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost, tovariš Iztok Winkler. 

Iztok Winkler: Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo v maju spre- 
jemali zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela, smo ugotovili, da 
bodo šele takrat, ko bodo v skladu s tem zakonom sprejeti tudi zakoni za 
posamezna področja družbenih dejavnosti, dane vse osnove, da se svobodna me- 
njava dela tudi v praksi začne hitreje razvijati in uresničevati. V juniju ste 
tako sprejeli osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalni skup- 
nosti, za današnje zasedanje pa smo vam v sprejem predložili predlog tega 
zakona. 

Po sprejemu osnutka zakona v zborih Skupščine SR Slovenije in na Skup- 
ščini Raziskovalne skupnosti Slovenije se je nadaljevala živahna razprava o 
predlaganih zakonskih rešitvah, tako da je pri oblikovanju predloga zakona 
sodelovala vrsta strokovnih in družbenopolitičnih delavcev, upoštevane pa so 
poleg pripomb in stališč, ki ste jih izrazili ob sprejemanju osnutkov, tudi pri- 
pombe in predlogi iz razprav v organizacijah združenega dela in raziskovalnih 
skupnostih, kakor tudi iz razprav v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti v 
Svetu za znanost pri RK SZDL. 

V razpravah o predlogu zakona je bila dana tudi vrsta predlogov, ki so 
težili k podrobnejšemu urejanju določenih vprašanj na posameznem področju. 
V skladu z resolucijo o zakonodajni politiki pa je predlagatelj skušal z zako- 
nom urediti samo tiste zadeve, ki morajo biti urejene enotno, medtem ko vse 
podrobnosti prepušča urejanju po samoupravni poti. 

S spremembami in dopolnitvami, ki so zajete v amandmajih, ki predstav- 
ljajo sestavni del v Poročevalcu objavljenega predloga, pa je predlagatelj upo- 
števal že tudi pripombe iz razprav o predlogu zakona. 

Vsebinsko gre za pet dopolnitev. 
Prvič. S temi amandmaji smo v največji možni meri skušali uskladiti do- 

ločbe, ki se v zakonu nanašajo na postopek planiranja in sestavine planskih 
aktov na področju raziskovalne dejavnosti, z delovno zasnovo predloga zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki jo je 
prav te dni sprejel Izvršni svet in je bila poslana tudi delegatom. Z dopolnitva- 
mi so v predlogu zakona natančneje opredeljene in razmejene sestavine ele- 
mentov za sklepanje samoupravih sporazumov in dogovorov o temeljih plana, 
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vsebina samoupravnih sporazumov o temeljih planov ter planov samoupravnih 
interesnih skupnosti, upoštevajoč pri tem specifičnosti raziskovalne dejavnosti. 

Drugič. V razpravah o predlogu zakona je bila izražena pripomba, da je 
treba določila, ki nalagajo uporabnikom in izvajalcem v raziskovalnih skup- 
nostih, da med drugimi nalogami sprejemajo tudi ukrepe za odpravljanje mo- 
tenj na posameznem področju dejavnosti, ki so nastale zaradi nepredvidenih 
sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih ali zaradi sprememb v material- 
nih ali kadrovskih zmogljivostih izvajalcev, dopolniti z določilom, ki bo zave- 
zovalo uporabnike in izvajalce, da določijo postopek in način vračila oziroma 
poračuna presežkov sredstev, ki se zaradi obstoječega sistema zagotavljanja 
sredstev za raziskovalno dejavnost pojavljajo na računu raziskovalne skup- 
nosti. S predloženo dopolnitvijo predloga zakona so te zahteve upoštevane. 

Tretjič. Tako v osnutku kot v objavljenem predlogu zakona je določeno, 
da daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi posebne razisko- 
valne skupnosti in njenemu statutu izvršni svet pristojne družbenopolitične 
skupnosti. Opozorjeni smo bili, da to ni v skladu z določbami prvega odstavka 
68. člena zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki naj velja tudi 
za posebne skupnosti. Potrebno je namreč upoštevati, da se posebne razisko- 
valne skupnosti ustanavljajo za območje SR Slovenije in da delegati v skup- 
ščinah teh skupnosti sprejemajo materialne odločitve za celotno področje do- 
ločene dejavnosti. Zato je bilo potrebno to določilo spremeniti tako, da daje 
skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti soglasje tudi k Samouprav- 
nemu sporazumu o ustanovitvi posebne raziskovalne skupnosti in njenemu 
statutu. 

Četrtič. V razpravah o predlogu zakona se je pokazala potreba, da se do- 
ločila, ki se nanašajo na delovne skupnosti raziskovalnih skupnosti dopolnijo 
tako, da bo zagotovljen bolj neposreden vpliv uporabnikov in izvajalcev na 
delo delovne skupnosti. Zato dopolnjujemo predlog zakona z določilom, ki je v 
skladu s 404. in 408. členom zakona o združenem delu in določa, da je k do- 
ločbam statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih se de- 
lovna skupnost oblikuje, programu dela ter razvidu del in nalog potrebno so- 
glasje skupščine oziroma skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, ki so 
delovno skupnost oblikovale. 

Petič. Z amandmaji smo natančneje opredelili ne samo vire sredstev za 
zadovoljevanje potreb po raziskovalni dejavnosti, ampak tudi njihov namen 
pokrivanja potreb po raziskovalni dejavnosti iz materialnih stroškov in iz sred- 
stev za zboljševanje in razširjanje materialne osnove dela. V predlogu zakona 
opredeljene vire sredstev bo možno uporabljati v celoti od 1. januarja 1981 
dalje. Do tedaj namreč veljajo sklenjeni samoupravni sporazumi o temeljih 
planov z ustreznimi aneksi. 

V razpravah o predlogu zakona razpravljalci niso imeli drugih bistvenih 
pripomb. Postavljeno pa je bilo vprašanje smotrnosti enakega načina zagotav- 
ljanja posebnega družbenega interesa pri vseh vrstah raziskovalnih organizacij 
ter vprašanje opredelitve raziskovalca kot delavca, ki opravlja raziskovalno 
dejavnost. 

Predlagatelj meni, da ob načelni opredelitvi, da je celotna raziskovalna 
dejavnost posebnega družbenega pomena, ni razloga za uveljavljanje različ- 
nega načina zagotavljanja posebnega družbenega interesa pri posameznih raz- 
iskovalnih organizacijah, zlasti glede soodločanja delegatov družbene skupnosti 
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v zadevah posebnega družbenega pomena. Zato tudi ni sprejel amandmaja sku- 
pine delegatov iz občine Ljubljana-Siška glede vloge ustanoviteljev raziskoval- 
nih organizacij. Menimo, da je treba v skladu z določili drugega odstavka 51. 
člena republiške ustave zagotoviti trajno odgovornost ustanovitelja do razisko- 
valne organizacije, ki jo ustanovi in zato tudi sodelovanje njegovih delegatov 
pri soodločanju v raziskovalni organizaciji v zadevah posebnega družbenega 
pomena. 

Amandma iste skupine delegatov se nanaša tudi na opredelitev razisko- 
valca, in sicer je skupina predlagala, da z zakonom opredelimo raziskovalca 
kot delavca, ki je usposobljen za raziskovalno delo, ima objavljena oziroma iz- 
vedena raziskovalna dela ali registrirane patente oziroma inovacije in opravlja 
raziskovalno delo in to ne samo v raziskovalni, temveč v katerikoli drugi 
organizaciji združenega dela. Predlagani amandma je v nasprotju s temeljno 
intencijo zakona, ki narekuje hitrejše uveljavljanje organizirane raziskovalne 
dejavnosti na vseh področjih združenega dela in oblikovanje večjih in mo- 
derno opremljenih raziskovalnih skupin, sposobnih ne samo za izvajanje par- 
cialnih in razdrobljenih raziskovalnih nalog, oziroma reševanje majhnih in 
med seboj nepovezanih problemov, ampak tudi sprejemanje velikih in dolgo- 
ročno zasnovanih temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskovalnih programov. 
K temu naj prispeva tudi v predlogu začrtana široka paleta možnosti ža orga- 
niziranje raziskovalnih organizacij, od raziskovalnih enot preko raziskovalnih 
temeljnih organizacij do raziskovalnih delovnih organizacij. 

Poudarjenje organiziranega raziskovalnega dela pa seveda ne izključuje 
individualnega raziskovalnega dela in ne preprečuje, da v neraziskovalnih 
organizacijah združenega dela delujejo posamezni raziskovalci na proučevanju 
pomembnih tehnoloških, organizacijskih in drugih problemov. Vendar pa zakon 
predvideva, da se bodo taki raziskovalci vključevali v organizirane raziskovalne 
skupine v raziskovalnih organizacijah. To jim bo omogočilo hitrejšo strokovno 
rast, boljšo informiranost o stanju, razvoju in posebnih problemih njihovih 
strok in s tem uspešnejše individualno delovanje v lastni organizaciji združe- 
nega dela. Svoj status raziskovalca bodo torej uresničevali tudi v tem primeru 
skozi organizirano raziskovalno delo v raziskovalni organizaciji. Skladno s tako 
opredelitvijo predlagatelj ni mogel upoštevati predlaganega amandmaja sku- 
pine delegatov iz občine Ljubljana-Siška. 

Predlagatelj pa je smiselno upošteval amandma skupine delegatov iz ob- 
čine Ljubljana-Šiška, ki je predlagala, da se v zakonu jasneje opredeli, da 
uporabniki in izvajalci s samoupravnim sporazumom o temeljih plana razi- 
skovalne skupnosti opredeljujejo in usklajujejo tiste potrebe in interese po 
raziskovalni dejavnosti, ki jih bodo zagotavljali s svobodno menjavo dela v 
raziskovalni skupnosti in po njej. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagatelj je seznanjen z amandmajem 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na dolo- 
čila o združevanju uporabnikov in izvajalcev prek občinskih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti v mestne oziroma regionalne skupnosti na območjih mest- 
nih oziroma regionalnih skupnosti kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 
V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da smo obvezno združevanje predvideli 
predvsem na zahtevo iz javnih razprav v okviru mesta Ljubljane. Sicer pa se 
predlagatelj strinja s pomisleki Zakonodajno-pravne komisije in njihov amand- 
ma, da se ustrezno določilo v zakonu črta, sprejema. 
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Predlagatelj bo upošteval tudi predlog Zakonodajno-pravne komisije glede 
določanja usklajevalnega postopka, kadar ni doseženo soglasje med zboroma 
v Skupščini raziskovalne skupnosti. 

Prav tako se predlagatelj strinja tudi z amandmajem Zakonodajno-pravne 
komisije, ki se nanaša na določila, vezana na Predsedstvo Skupščine razisko- 
valne skupnosti in njegove naloge ter sprejema predlog, da se to uredi v samo- 
upravnih splošnih aktih posamezne raziskovalne skupnosti. Pri tem želimo po- 
udariti, da je Izvršni svet predlagal izvolitev Predsedstva Skupščine razisko- 
valne skupnosti z zakonom, predvsem zaradi zagotovitve, da postane razisko- 
valna skupnost mesto sporazumevanja in dogovarjanja med uporabniki in 
izvajalci in ta organ ne bi imel z zakonsko prepovedjo nikakršnih izvršilnih 
nalog. Imelo naj bi le skrb za organiziranje sej skupščine in normalno funk- 
cioniranje Skupščine raziskovalne skupnosti. To pa je možno v skladu z zako- 
nom o skupnih osnovah svobodne menjave dela urediti s samoupravnim sploš- 
nim aktom, tako da sprejemamo amandma Zakonodajno-pravne komisije. 

V razpravah o predlogu za izdajo zakona o Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti v skupščinskih odborih je bilo posebej poudarjeno, da je treba 
osnovno opredelitev o vlogi akademije na področju raziskovalne dejavnosti 
vključiti tudi v zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. 
Na podlagi te razprave je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine oblikovala 
ustrezen amandma k predlogu zakona, s katerim se predlagatelj strinja. 

Tovarišice in tovariši! V predlaganem zakonu vidimo pomemben korak na- 
prej v procesu dograjevanja celovitega samoupravnega sistema združevanja 
dela in urejanja institucionalnih osnov, na katerih se bodo na področju razisko- 
valne dejavnosti v prihodnje vzpostavljali in razvijali konkretni odnosi med 
posameznimi deli združenega dela. 

Uspešen zaključek zakonodajnega procesa pri urejanju družbenoekonom- 
skih odnosov na področju raziskovalne dejavnosti, pa pomeni dejansko začetek 
pospešenega uveljavljanja zakonov v praksi raziskovalne dejavnosti, saj bomo 
morali novi sistem v celoti uveljaviti že do začetka naslednjega srednjeročnega 
planskega obdobja. To pomeni, da bodo morale ne samo raziskovalne organiza- 
cije, ampak tudi skupnosti uporabnikov in izvajalcev na področju raziskovalne 
dejavnosti v enem letu uskladiti svoje samoupravne splošne akte z določili 
novega zakona, izdelati in uksladiti srednjeročne načrte svojih dejavnosti ter 
srednjeročne razvojne načrte vključno z vsemi medsebojnimi pravicami in ob- 
veznostmi konkretizirati v planskih dokumentih za obdobje 1981—1985. 

Naloge, ki jih bodo morali v naslednjem letu opraviti delavci na področju 
raziskovalne dejavnosti delovni ljudje in občani, zato niso lahke in enostavne. 
Opravili jih bomo lahko le na podlagi dobro pripravljenih programov uresni- 
čevanja zakonov, končni uspeh pa bo v nemajhni meri odvisen tudi od kon- 
kretne akcije in podpore, ki jo bodo uresničevanju z zakonom opredeljenih 
družbenoekonomskih odnosov na področju raziskovalne dejavnosti zagotovile 
organizirane subjektivne sile. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da sprejmete 
predloženi zakon, skupaj z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije. 

Predsednik Tone Zimšek: Tovarišu Winklerju se zahvaljujem za 
uvodno besedo! 
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Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ni razpravljalcev, pred- 
lagam skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije sprejema kot enakopraven 
zbor Skupščine SR Slovenije predlog zakona o raziskovalni dejavnosti in raz- 
iskovalnih skupnostih, z amandmaji predlagatelja kot sestavnem delu zakona 
ter amandmaje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 5., 55., 
57., 66., 67. in 78. členu. 

Ima kdo od delegatov kakšen spreminjevalni predlog? (Ne.) 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 predlagani sklep soglasno sprejet in da je s tem posto- 
pek enakopravnega sklepanja z zbori Skupščine SR Slovenije o predlogu za- 
kona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih opravljen. 



12. seja 

(21. novembra 1979) 

Predsedoval: Natan Bernot, 
predsednik Skupščine Izobraževalne Skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Natan Bernot: Začenjam 12. skupno sejo Zbora uporab- 
nikov in Zbora izvajalcev Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli z vabilom. Predlagam spremembo dnev- 
nega reda, s tem da v dnevni red uvrstimo dodatno 6. točko, in sicer: poročilo 
o stališčih Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije k 
osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1980. Ta dodatna točka je aktualna, verjetno pa bomo 
zanjo imeli tudi dovolj časa, saj bomo morali postopek sprejemanja predloga 
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja usklaje- 
vati z republiško Skupščino in počakati na usklajevanje z zbori republiške 
Skupščine. 

Ima še kdo kakšen predlog za spremembo predlaganega dnevnega reda? 
(Nihče.) Ce ni predlogov za spremembe, menim, da je z dodatno 6. točko spre- 
jet naslednji dopolnjeni dnevni red: 

1. Izvolitev verifikacijske komisije; 
2. potrditev zapisnika 11. skupne seje zborov; 
3. predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 

ževanja; 
4. predlog sklepa o revalorizaciji programov vzgoje in izobraževanja 

za leto 1979; 
5. predlog sklepa o usmeritvi sredstev za projektno tehnično dokumenta- 

cijo domov za učence; 
6. poročilo o stališčih Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti 

Slovenije k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980 v letu 1980; 

7. vprašanja delegatov. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev verifi- 
kacij ske komisije. 

Ce ni drugih predlogov, predlagam za člane verifikacijske komisije: An- 
dreja Drobnica, delegata Posebne izobraževalne skupnosti za elektro stroko, 
Anico Pustotnik, delegatko Občinske izobraževalne skupnosti Domžale in Jan- 
ka Čegovnika, delegata Občinske izobraževalne skupnosti Slovenj Gradec. 

Ima kdo še kak drug predlog? (Ne.) Ce ne, prosim, da o predlagani veri- 
fikacijski komisiji glasujemo. Kdor je za predlagani sestav komisije, naj pro- 
sim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je verifikacijska komisija soglasno izvoljena. Komisijo 
prosim, da takoj začne z delom. 

Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti današnje seje bomo poslu- 
šali med sejo. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. 
člena ustave in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enakopraven 
zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije obravnavala 3. točko dnevnega 
reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja. 

Ta točka dnevnega reda je hkrati na dnevnem redu tudi treh zborov re- 
publiške Skupščine. Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejema ta 
predlog zakona enakopravno z drugimi tremi zbori republiške Skupščine po 
poslovniku republiške Skupščine. Zato ste delegati prejeli na mizo izvleček iz 
poslovnika republiške Skupščine. Glede na to, da ga vsi najbrže niste uspeli 
prebrati in da je mandat naših delegatov dokaj fleksibilen, verjetno nismo vsi 
dobro seznanjeni s proceduralnimi vprašanji pri sprejemanju takšnih pred- 
logov zakonov. Zato predlagam, da predstavnik strokovne službe Izobraževalne 
skupnosti Slovenije prebere tista določila, ki so pomembna za obravnavo in 
sprejem predloga zakona po takem postopku. (Predstavnik strokovne službe 
skupnosti prebere nato pomembnejša določila poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije, ki zadevajo postopek pri sprejemanju zakonskih aktov.) 

Za današnjo sejo smo poleg predloga zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja, ki jfe bil natisnjen v skupščinskem Poroče- 
valcu, prejeli še amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 
8. in 20. novembra, poročilo Zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona 
z dne 6. novembra in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije z dne 16. novembra. 

Uvodno obrazložitev k predlaganim dokumentom bo podala predsednica 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, tovarišica Majda Poljanšek. 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! S sprejemom 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je bila izoblikovana sistem- 
ska podlaga za podrobnejšo opredelitev svobodne menjave dela tudi na posa- 
meznih področjih družbenih dejavnosti. Ze v juniju ste v vaši skupščini ob- 
ravnavali osnutek, ki naj bi konkretiziral odnose med uporabniki in izvajalci 
na področju vzgoje in izobraževanja. Predlog zakona, ki je predložen za da- 
našnje zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, pri čemer Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije sodeluje kot enakopraven zbor, upošteva 
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zelo številne pripombe in predloge, ki so bili dani v razpravi o osnutku zakona, 
pa tudi mnenja in pripombe iz razprav v organizacijah združenega dela, druž- 
benopolitičnih organizacijah in izobraževalnih skupnostih. Številne in tehtne 
pripombe niso izrazile samo velike zainteresiranosti delavcev in občanov za 
čim ustreznejšo zakonsko ureditev tega področja, ampak so predlagatelju tudi 
omogočile, da je predlog v primerjavi z osnutkom lahko bistveno dopolnil in 
s tem izboljšal pogoje za hitrejše uveljavljanje svobodne menjave dela v samo- 
upravni praksi na področju vzgoje in izobraževanja. 

Pri oblikovanju predloga zakona je predlagatelj izhajal zlasti iz nekaterih 
bistvenih pripomb, ki so bile dane v razpravi o osnutku v vaši skupščini in 
drugih zborih Skupščine SR Slovenije ter v družbenopolitičnih organizacijah. 
V skladu s temi pripombami je zasnova zakona razširjena tako, da ureja ce- 
lotno področje svobodne menjave dela na področju vzgoje in izobraževanja, 
torej tudi svobodno menjavo dela v neposrednih odnosih med uporabniki in 
izvajalci. V ta namen je bilo potrebno bistveno dopolniti zlasti temeljne do- 
ločbe in spremeniti tudi naslov zakona. S tem je pristop usklađen tudi z za- 
koni, ki urejajo druga področja družbenih dejavnosti. 

Hkrati z navedenimi dopolnitvami pa je predlagatelj v skladu z resolucijo 
o zakonodajni politiki upošteval zlasti tiste pripombe, ki so opozarjale, da je 
z zakonom potrebno urejati le tiste zadeve, za katere je nujno, da so za celotno 
področje vzgoje in izobraževanja enako urejene. Zato je bilo potrebno več pre- 
pustiti sporazumevanju med uporabniki in izvajalci, zlasti še v postopku pla- 
niranja izobraževanja in pri samoupravnih aktih izobraževalnih skupnosti. Ob 
taki usmeritvi ni bilo mogoče sprejeti tistih predlogov, ki so težili k še podrob- 
nejšemu urejanju posameznih vprašanj z zakonom. 

Posebej želimo opozoriti, da je s tako dopolnjeno zasnovo zakona dan večji 
poudarek neposrednim odnosom uporabnikov in izvajalcev in njihovi odgovor- 
nosti, zlasti za ugotavljanje potreb po izobraževanju, planiranju izobraževalne 
dejavnosti in zagotavljanju teh potreb s svobodno menjavo dela v neposrednih 
odnosih. Izobraževalne skupnosti seveda ostajajo nepogrešljiva sestavina samo- 
upravnega organiziranja na tem področju, niso pa izključna in edina oblika. 
To opozorilo je morda potrebno tudi zaradi tega, da ne bi prihajalo do nespo- 
razumov ob nekaterih opredelitvah v zakonskem predlogu, ki izrazito zave- 
zujejo uporabnike in izvajalce kot temeljne nosilce izobraževalnih interesov, 
izobraževalne skupnosti pa zlasti kot mesto za ukslajevanje njihovih stališč 
za samoupravno sporazumevanje o uresničevanju svobodne menjave dela. Po- 
udarjena pa je vloga in odgovornost uporabnikov in izvajalcev, da v izobra- 
ževalnih skupnostih v skladu z zakonom oblikujejo in sprejemajo vzgojno- 
izobraževalne programe, s čimer dobivajo zlasti posebne izobraževalne skup- 
nosti v primerjavi s sedanjo ureditvijo novo pomembno in odgovorno sistem- 
sko vlogo. 

Poleg navedenih značilnosti zakonskega predloga želim opozoriti še na 
nekatere pomembne dopolnitve. Vloga in odgovornost občine, občinske izobra- 
ževalne skupnosti, je širša od dosedanje, tako da v njih uporabniki in izvajalci 
ugotavljajo in obravnavajo tudi celotne potrebe po vzgoji in izobraževanju v 
občini in sodelujejo pri usklajevanju planiranja usmerjenega izobraževanja. 
Posebne izobraževalne skupnosti se ustanovijo za posamezne usmeritve ali za 
več sorodnih usmeritev usmerjenega izobraževanja, in sicer za območje SR 
Slovenije, tako da se v njih zagotavlja usmerjeno izobraževanje za pridobitev 
vseh stopenj strokovne izobrazbe v določeni usmeritvi. Občinske in posebne 
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izobraževalne skupnosti so dolžne medsebojno uskladiti svoje plane, s čimer 
se zagotavlja celovitost uresničevanja potreb po vzgoji in izobraževanju v re- 
publiki, potreb posameznih območij in posameznih področij združenega dela 
ter usklađenost izobraževanja z razvojnimi načrti. 

Glede na specifičen položaj, ki ga imata vzgoja in izobraževanje kadrov 
v procesu družbene reprodukcije, je bilo potrebno v zakonu posvetiti posebno 
pozornost ureditvi procesa samoupravnega usklajevanja planov. Zlasti se Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije nalaga posebna odgovornost, da organizira 
samoupravno sporazumevanje o uskladitvi planov. Menimo, da bo v bodoče 
v sistemu to njena najpomembnejša naloga. Hkrati pa nalaga obveznost za 
usklajevanje planov posebne odgovornosti vsem izobraževalnim skupnostim, 
tako občinskim kot posebnim, saj bodo v procesu samoupravnega usklajevanja 
planov morali doseči ne le zagotavljanje potreb svojega ožjega področja, am- 
pak tudi potreb uporabnikov iz drugih posebnih izobraževalnih skupnosti in 
celotne družbe ter pri tem upoštevati tudi odgovornost za uresničevanje ustav- 
nih pravic občanov do izobraževanja in potrebe skladnega razvoja vseh območij 
SR Slovenije. 

Določbe o organiziranosti izobraževalnih skupnosti in o postopku samo- 
upravnega sporazumevanja o svobodni menjavi dela zagotavljajo tudi učencem 
in študentom možnost, da sodelujejo v sporazumevanju in s tem vplivajo na 
oblikovanje pogojev za svoje izobraževanje. Strokovni svet za vzgojo in izobra- 
ževanje SR Slovenije je oblikovan tako, da bi mogel opravljati strokovno 
usmerjevalno vlogo v skladu s celovitimi interesi samoupravno organizira- 
nega združenega dela, izraženimi v razvojnih usmeritvah, oblikovanih v re- 
publiki kot družbenopolitični skupnosti. Njegova vloga je tudi, da skrbi za 
enotnost sistema ter skladnost vsebine vzgoje in izobraževanja z družbenimi 
vzgojnoizobraževalnimi smotri. Glede na nekatere predloge, izražene v raz- 
pravi, so te določbe dopolnjene tako, da je izrecno navedena odgovornost tega 
organa do Skupščine SR Slovenije in Izobraževalne skupnosti Slovenije. V 
ta namen naj zakon tudi zaveže strokovni svet, da pri oblikovanju tistih stro- 
kovnih odločitev, ki vplivajo na materialne obveznosti združenega dela, ustrez- 
no sodelujejo pristojne samoupravne interesne skupnosti. Taka vloga Stro- 
kovnega sveta za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije je izražena tudi v na- 
činu njegovega imenovanja, in sicer ga imenuje Skupščina SR Slovenije enako- 
pravno s Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije. Ta amandmaja, to je 
k 63. in 64. členu, ste danes dobili in prav to je, bi rekla, povzeto iz razprave, 
ki je bila najbolj poglobljena v okviru odborov v izobraževalnih skupnostih. 
Potem, ko je bil predlog zakona objavljen, je predlagatelj sodeloval v razpravah 
o tem predlogu v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, v izobraževalnih 
skupnostih in organih družbenopolitičnih organizacij. S spremembami in do- 
polnitvami, ki jih vsebujejo predloženi amandmaji, je predlagatelj želel upo- 
števati pripombe in predloge iz teh razprav, obenem pa tudi uskladiti zakon- 
sko besedilo s predlogom zakona o sistemu družbenega planiranja, ki se je 
medtem pripravljal. Vsebinsko gre pri tem za štiri dopolnitve. 

1. S temi amandmaji smo v največji možni meri skušali uskladiti določbe 
zakona, ki se nanašajo na postopek planiranja in sestavine planskih aktov 
na področju vzgoje in izobraževanja, z delovno zasnovo predloga zakona o si- 
stemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki ga je 
prav te dni sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ie bil poslan tudi že 
delegatom. Z dopolnitvami so v predlogu zakona natančneje opredeljene in 
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razmejene sestavine smernic za plan in elementov za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih plana, vsebina samoupravnih sporazumov 
o temeljih plana in planov izobraževalnih skupnosti, upoštevajoč pri tem spe- 
cifičnosti tega področja dejavnosti. Naj samo zaradi jasnosti opozorim, da so 
to amandmaji, ki jih je tovariš predsednik omenil kot prve amandmaje pred- 
lagatelja in se na področju, kjer je bilo treba stvari usklajevati s plani, nana- 
šajo na 16., 21., 23., 24. in 28. člen. To je bilo potrebno zato, ker se je zakon 
o planiranju pripravljal nekoliko kasneje, potem, ko je bil predlog zakona o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja že objavljen v Po- 
ročevalcu. 

2. V razpravah o predlogih zakonov s področja družbenih dejavnosti je 
bila izražena pripomba, da je potrebno določila, ki nalagajo uporabnikom in 
izvajalcem v samoupravnih interesnih skupnostih, da med drugimi nalogami 
sprejemajo tudi ukrepe za odpravljanje motenj na posameznem področju de- 
javnosti, ki so nastale zaradi nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri 
uporabnikih ali zaradi sprememb v materialnih ali kadrovskih zmogljivostih 
izvajalcev, dopolniti z določilom, ki bo zavezovalo uporabnike in izvajalce, da 
določijo postopek in način vračila oziroma poračuna presežkov sredstev, ki se 
zaradi obstoječega sistema zagotavljanja sredstev za te dejavnosti pojavljajo 
na računih posamezne samoupravne interesne skupnosti. S predloženo dopol- 
nitvijo predlogov zakonov so te zahteve upoštevane. Tu opozarjam zlasti na 
dopolnilo v 18. členu. 

3. Objavljeni predlogi določajo, da daje soglasje k samoupravnim spora- 
zumom o ustanovitvi posebne izobraževalne skupnosti in njihovim statutom 
izvršni svet pristojne družbenopolitične skupnosti. Že v prvih razpravah smo 
bili opozorjeni, da to ni v skladu z določbami 1. odstavka 68. člena zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki velja tudi za posebne skupnosti. 
Potrebno pa je tudi upoštevati, da se posebne samoupravne interesne skup- 
nosti ustanovijo za področje SR Slovenije in da delegati v skupščinah teh 
skupnosti sprejemajo materialne odločitve za celotno področje določene dejav- 
nosti. Zato je bilo potrebno to določilo spremeniti tako, da daje soglasje k 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi posebne izobraževalne skupnosti in 
njihovim statutom skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti. To je do- 
polnitev k 52. členu. 

4. V razpravah o predlogih vseh predloženih zakonov s področja družbe- 
nih dejavnosti se je pokazala potreba, da se določila, ki se nanašajo na delo 
in delovanje delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti dopolnijo 
tako, da bo zagotovljen bolj neposreden vpliv uporabnikov in izvajalcev na 
delo delovne skupnosti. Zato dopolnjujemo predloge zakonov z določilom, ki 
je v skladu s 404. in 408. členom zakona o združenem delu, in določamo, da je k 
statutu, programu dela ter razvidu del in nalog delovnih skupnosti potrebno 
soglasje skupščine oziroma skupščin izobraževalnih skupnosti, ki so delovno 
skupnost oblikovale. To je mislim, 60. a člen, ki ga je v zelo jasni in precizni 
obliki končno formulirala Zakonodajno-pravna komisija. Šlo je predvsem za 
to, da bi skupščine interesnih skupnosti dajale svoje soglasje samo k tistim 
posameznim določbam statuta, ki se nanašajo na uresničitev nalog, zaradi ka- 
terih je bila delovna skupnost ustanovljena, ne pa k celotnemu statutu. V gra- 
divu lahko pogledate točno dikcijo. 

Tovarišice in tovariši! Predlog zakona z amandmaji so obravnavali v de- 
lovnih telesih Skupščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravni komisiji, ki je 
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obravnavala tudi vse pripombe iz razprave, med drugim tudi predložene pri- 
pombe iz delovnih teles Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije in po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti. Stališče in amandmaji komisije so predloženi 
v poročilu. Predlagatelj sprejema te amandmaje. To je poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Opozoriti želi le na amandma k 41. členu zakona, ki se nanaša na dolo- 
čila o združevanju uporabnikov in izvajalcev prek občinskih izobraževalnih 
skupnosti v mestne oziroma regionalne skupnosti. V predlogu zakona smo pred- 
videli obveznost združevanja predvsem zaradi zahtev iz javnih razprav v okvi- 
ru mesta Ljubljane. Sicer pa se predlagatelj strinja s pomisleki Zakonodajno- 
pravne komisije in njihov amandma, da se 41. člen črta, sprejema. 

Upošteval bo tudi predlog Zakonodajno-pravne komisije glede določanja 
usklajevalnega postopka, kadar ni doseženo soglasje med zboroma v Skupščini 
Izobraževalne skupnosti. Prav tako se predlagatelj strinja z amandmajem Za- 
konodajno-pravne komisije k 50. in 51. členu, ki se nanaša na določila o Pred- 
sedstvu Skupščine Izobraževalne skupnosti in na njegove naloge ter sprejema 
predlog, da se to uredi v samoupravnih splošnih aktih izobraževalnih skup- 
nosti. Izvršni svet je predlagal izvolitev predsedstva skupščine samoupravne 
interesne skupnosti z zakonom predvsem zato, da bi se okrepila usmeritev, 
naj postane izobraževalna skupnost predvsem mesto sporazumevanja in dogo- 
varjanja med uporabniki in izvajalci. Ta organ po zakonu, kot smo predvideli, 
ne bi imel nikakršnih izvršilnih nalog. Skrbel naj bi le za organiziranje sej 
skupščine in normalno funkcioniranje skupščine samoupravne iiiteresne skup- 
nosti. To pa je resnično mogoče ustrezno urediti že v skladu z zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, s samoupravnim splošnim aktom, zato 
sprejemamo amandma Zakonodajno-pravne komisije, da se 50. in 51. člen, 
ki govorita o predsedstvu, črtata. 

Predlagatelj ni mogel sprejeti amandmaja k 60. členu zakona, ki se na- 
naša na drugačno ureditev oblikovanja delovnih skupnosti oziroma opravljanja 
strokovnega dela za izobraževalne skupnosti. Pri oblikovanju te določbe je 
bilo treba upoštevati izrecno določbo 69. člena zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, poleg tega pa so bila prav v zadnjem času izražena 
zelo resna opozorila družbenopolitičnih organizacij, da je nujno omejiti vse 
večje razraščanje strokovnih služb in administrativnega dela na vseh področjih. 

Naj v tej zvezi navedem še, da pravkar tečejo na podlagi V. seje Central- 
nega komiteja ZK Slovenije zavzete razprave o nadaljnjem razvoju v po- 
litičnem sistemu socialističnega samoupravljanja. V tem okviru so znova vzpod- 
bujena tudi razmišljanja o racionalni organizaciji strokovnega in administra- 
tivnega dela samoupravnih interesnih skupnosti. Pri tem je zlasti poudarjeno, 
da dosedanja prizadevanja za združevanje teh služb, zlasti na področju samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti niso dovolj prisotna. Kri- 
tično je ocenjeno tudi stalno razraščanje teh služb in njihova neustrezna or- 
ganiziranost, kar onemogoča, da prevzemajo te službe odločujočo vlogo v pro- 
cesu odločanja. Zato naj prizadevanja za racionalizacijo strokovnih služb in 
njihovo ustreznejšo organiziranost pospeši tudi predlagana zakonska rešitev, 
ki predvideva ustanavljanje skupnih služb za več interesnih skupnosti, tako 
istovrstnih kot različnih. Pri tem pa je jasno, da bodo določena strokovna vse- 
binska vprašanja razreševale že obstoječe strokovne službe tako v republiki 
kakor tudi v organizacijah združenega dela. 
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Tu naj navedem Zavod SR Slovenije za šolstvo, Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje, imamo različne znanstveno-raziskovalne organizacije in 
tudi upravne organe, ki bi lahko prevzemali posamezna strokovno vsebinska 
vprašanja. Ce ne bomo zagotovili enotne, nujno potrebne službe za vse posebne 
izobraževalne skupnosti skupaj, bomo že z zakonom samim navajali na raz- 
raščanje in podvajanje teh služb, ki jih je mogoče v določeni meri pokrivati 
že z obstoječimi organizacijami. Pri tem moram posebej opozoriti, da se ob- 
veznost oblikovanja skupne strokovne službe posebnih izobraževalnih skup- 
nost nanaša le na administrativno strokovna, pomožna in njim podobna dela. 
Strokovno delo vsebinskega značaja, zlasti v zvezi s pripravo vzgojnoizobraže- 
valnih programov in podobno, pa urejajo posebne izobraževalne skupnosti po 
svoji presoji, kot to izrecno določa 56. člen zakona. 

Glede na to, da je bil predložen tudi amandma občine Ljubljana-Siška s 
podobno vsebino o tem, da bi morali zagotoviti posamezne strokovne službe v 
okviru posamezne izobraževalne skupnosti, so o tem razpravljali tudi vsi od- 
bori zborov skupščnie in takega predloga niso podprli. Enako stališče je o tem 
predlogu zavzela tudi Zakonodajno-pravna komisija, ki je v svojem poročilu 
tudi podrobno opredelila razloge, zaradi katerih tega predloga ne bi bilo smo- 
trno sprejeti. V skladu s stališči, izraženimi v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije in Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije ter posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti, je predlagatelj predložil še druge amandmaje, ki ste jih tudi 
danes dobili. 

Naj opozorim na tiste amandmaje, za katere izrecno piše, da so redakcij- 
skega značaja. Gre predvsem za izboljšavo teksta in za preciznejše formulira- 
nje, kot na primer: namesto da rečemo »organom skupščine skupnosti«, je za- 
pisano: »skupščini skupnosti in njenim organom« itd. Tu so upoštevani v bi- 
stvu amandmaji, ki so se oblikovali v okviru Izobraževalne skupnosti, hkrati 
pa naj tudi opozorim na amandma k 63. in 64. členu, ki sem ga vsebinsko ome- 
nila že prej. Gre namreč za to, da je bilo zaradi odpravljanja nekaterih ne- 
jasnosti v zvezi z vlogo in odgovornostjo strokovnega sveta za vzgojo in izo- 
braževanje v SR Sloveniji potrebno te amandmaje s strani predlagatelja spre- 
jeti in jih ponuditi kot skupne. Dopolnjene določbe zavezujejo strokovni svet, 
da je v vseh tistih primerih, ki bi njegove odločitve mogle imeti materialne 
posledice, kot sem že rekla, potrebno predhodno pridobiti mnenje Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije. Hkrati pa te določbe tudi izrecno določajo, da je 
strokovni svet za vzgojo in izobraževanje za svoje delo odgovoren Skupščini 
SR Slovenije in Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

V predlaganem zakonu vidimo pomemben korak naprej v procesu dogra- 
jevanja celovitega samoupravnega sistema združenega dela in še posebej vgra- 
jevanje vzgoje in izobraževanja v ta sistem. Seveda pa zakonska ureditev 
družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobraževanja pomeni de- 
jansko pospešeno uveljavljanje novih odnosov v praksi, saj bomo morali novi 
sistem v celoti uveljaviti že do začetka naslednjega srednjeročnega planskega 
obdobja. To pa konkretno pomeni, da bodo morale ne samo organizacije zdru- 
ženega dela, ampak tudi skupnosti uporabnikov in izvajalcev na področju 
vzgoje in izobraževanja v enem letu uskladiti svoje splošne samoupravne akte 
z določili novega zakona, izdelati in uskladiti srednjeročne načrte svojih de- 
javnosti ter srednjeročne razvojne načrte, vključno z vsemi medsebojnimi pra- 
vicami in obveznostmi konkretizirati v planskih dokumentih za obdobje 1981 
do 1985. Cim hitrejša in kvalitetna izvedba nove samoupravne organiziranosti 
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na področju vzgoje in izobraževanja je nujna tudi zato, da bi se lahko na- 
daljeval proces preosnove vzgoje in izobraževanja. V prihodnjem letu so pred 
nami bistvene spremembe zlasti na področju srednjega šolstva, M jih ni mo- 
goče do kraja zasnovati, zlasti pa ne izvajati brez zahtevne udeležbe uporab- 
nikov, organiziranih skupaj z izvajalci na novih zasnovah. Pri tem gre zlasti za 
zasnovo in sprejetje novih vzgojnoizobraževalnih programov in za njihovo 
skupno izvajanje v povezanem procesu izobraževanja in dela ter za usmerjanje 
delavcev in mladine v izobraževanje. 

Naloge, ki jih bo treba v naslednjem letu opraviti na področju vzgoje in 
izobraževanja, niso lahke in enostavne. Opravili jih bomo le na podlagi dobro 
pripravljenih programov uresničevanja zakona, končni uspeh pa bo v nemajhni 
meri odvisen tudi od konkretne akcije in podpore, ki jo bodo za uresničevanje 
z zakonom opredeljenih družbenoekonomskih odnosov na tem področju zago- 
tovile organizirane subjektivne sile. V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije predlagam, da predloženi zakon sprejmete. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. O predlaganem zakonu so 
razpravljali odbori obeh naših zborov. Skupno poročilo vseh odborov bo po- 
dala tovarišica Erika Simonič. Prosim. 

Erika Simonič: Rada bi dala poročilo o stališčih do predloga za- 
kona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, ki so ga 
sprejeli odbori Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. Na skupni seji 
dne 20. novembra *1979 so usklajevali amandmaje k predlogu zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja ter oblikovali sta- 
lišča do amandmajev, ki sta jih na predlog zakona predložila Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in Zakonodajno-pravna komisija. Člani odborov so ugoto- 
vili, da so v razpravi o predlogu zakona sodelovali vsi pristojni odbori Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije in obeh zborov ter dali vrsto pobud in 
predlogov, ki so jih oblikovali v osnutke amandmajev. Da bi se izognili uskla- 
jevanju stališč med Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije in pristojnimi 
zbori Skupščine SR Slovenije ob samem sprejemanju zakona, je Predsedstvo 
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije osnutke amandmajev posredovalo 
Skupščini SR Slovenije in njenim delovnim telesom. Navedeni organi so večino 
pobud in predlogov upoštevali in jih vključili v svoje amandmaje. Zato so 
bili delegati odborov mnenja, da ni več potrebe po posameznih amandmajih. 
Glede posameznih osnutkov amandmajev odborov pa so bila zavzeta naslednja 
stališča. 

K 11. členu: Odbori so predlagali, da se v zadnji alinei drugega odstavka 
izraz: »del sredstev« nadomesti z izrazom: »sredstva«. Odbori sprejemajo po- 
jasnilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da tak predlog 
ni v skladu z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, zato ne 
predlagajo amandmaja. 

K 35. členu: Predlog odborov je bil, da se v drugem odstavku črta beseda: 
»trajno« in besede: »oziroma uporabniki, ki so med seboj tehnološko ali do- 
hodkovno povezani«. Odbori so seznanjeni, da bo predlagatelj zakona v svo- 
jem amandmaju besedo: »trajno« nadomestil z besedo: »trajneje«. To stališče 
je podprla tudi Zakonodajno-pravna komisija. Ker je besedilo tega člena sicer 
usklađeno z zakonom o osnovah svobodne menjave dela, odbori ne predlagajo 
amandmaja. 
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K 41. členu: Odbori so predlagali, naj bi ustanavljanje širših samouprav- 
nih interesnih skupnosti (mestnih, regionalnih) bilo le fakultativno, zato pod- 
pirajo amandma Zakonodajno-pravne komisije, da se ta člen črta. 

K 49. členu: Odbori so predlagali, da se črta četrti odstavek tega člena, 
ker način sodelovanja drugih delegatov v Skupščini Izobraževalne skupnosti 
Slovenije lahko ureja tudi poslovnik. Predlagatelj zakona je ta predlog povzel 
v svojem amandmaju. 

K 51. členu: Odbori so menili, da je treba pristojnosti Predsedstva Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti urediti v internih samoupravnih aktih Izobraže- 
valne skupnosti, zato naj se ta člen črta. Ta predlog je povzel predlagatelj za- 
kona v svojem amandmaju. 

K 54. členu: Predlog odborov je bil, da se izraz: »delegati učencev in štu- 
dentov« nadomesti z izrazom: »učenci in študenti«. Predlagatelj zakona je ta 
predlog povzel v svojem amandmaju. 

K 55. členu: Predlog odborov, da se izraz: »organom skupnosti« nadomesti 
z izrazom »skupščini skupnosti in njenim organom«, je predlagatelj zakona 
vključil v svoj amandma, kar je podprla tudi Zakonodajno-pravna komisija. 

K 63. členu in 64. členu: Odbori so predlagali, da se v 63. členu, ki ob- 
ravnava pristojnosti strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije, 
izraz »sprejema« v prvi in drugi alinei prvega odstavka in izraz »določa« v 
četrti alinei istega odstavka nadomestita z izrazom: »predlaga Skupščini SR 
Slovenije«. Predlagatelj zakona je zavzel stališče, da se besedilo tega člena ne 
menja, pač pa se dopolni z določbo, da odločitve iz druge, tretje, četrte in pete 
alinee sprejme strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije, potem 
ko dobi mnenje Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. Odbori so ugo- 
tovili, da amandma Zakonodajno-pravne komisije upošteva bistvo njihovega 
predloga, zato ni potrebno predlagati prvotno zamišljenega amandmaja. Isto 
velja za amandma k 64. členu. 

Odbori so obravnavali tudi amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in Zakonodajno-pravne komisije in jih podpirajo. Odbori predlagajo, 
da Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije amandmaje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnava kot sestavni del zakonskega predloga. Od- 
bori ne podpirajo amandmajev, ki jih nameravajo predložiti delegati Posebne 
izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, za gradbeništvo in za tekstilno stroko, 
upoštevajoč stališča, ki jih je v podobnih amandmajih k 39. in 60. členu pred- 
loga zakona že zavzela Zakonodajno-pravna komisija. Odbori predlagajo Skup- 
ščini Izobraževalne skupnosti Slovenije, da predlog zakona vključno z amand- 
maji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter z amandmaji Zakonodajno- 
pravne komisije sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Predlog naših odborov, da 
amandmaje Izvršnega sveta sprejemamo kot sestavni del zakonskega predloga, 
dajem skupščini v obravnavo in na glasovanje. Zeli v zvezi s tem predlogom 
kdo razpravljati? (Ne.) 

Pred tem pa prosim za poročilo verifikacijske komisije. 

Andrej Drobnič: Verifikacijska komisija je na osnovi pregleda po- 
oblastil delegatov uporabnikov in izvajalcev ugotovila, da je na 12. skupni seji 
zborov Izobraževalne skupnosti Slovenije prisotnih v Zboru uporabnikov 49 
delegatov od 66 delegatskih mest, po naslednjih okoliših: I. okoliš 11 od 12, II. 



12. seja 735 

okoliš 5 od 5, III. okoliš 5 od 7, IV. okoliš 6 od 8, V. okoliš 4 od 4, VI. okoliš 
6 od 8, VII. okoliš 4 od 6 in pa posebne izobraževalne skupnosti ? delegatov 
od 16 delegatskih mest. Ponavljam, skupaj 49 od 66. 

V Zboru izvajalcev je navzočih 37 od 56 delegatskih mest, in sicer: I. oko- 
liš 9 od 12, II. okoliš 4 od 3 — bom pojasnil kasneje, III. okoliš 5 od 6, IV. oko- 
liš 3 od 8, V. okoliš 2 od 2, VI. okoliš 5 od 6, VII. okoliš 2 od 3 in posebne iz- 
obraževalne skupnosti 8 od 16. Opazili ste, da je prišlo do situacije, da je II. 
okoliš zastopan s 4 delegati od 3 delegatskih mest. Ugotavljamo, da so občinske 
skupščine Jesenice, Kranj in Skofja Loka ter Tržič delegirale svoje delegate. 
Ker nam ni dostopen material, da bi lahko ugotovili, katera skupščina je de- 
legirala enega delegata preveč, verifikacijska komisija predlaga, naj se dele- 
gati izvajalci iz Jesenic, Kranja, Škofje Loke in Tržišča dogovorijo med seboj, 
kdo ne bo glasoval. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Je kakšno vprašanje v zvezi 
s poročilom verifikacijske komisije? (Ne.) Ce ni vprašanj, menim, da skup- 
ščina jemlje na znanje tako poročilo verifikacijske komisije kot tudi njen 
sklep, da se delegati izvajalce^ II. okoliša dogovorijo med seboj, kod izmed njih 
je delegat z mandatom. Sicer je skupščina sklepčna in lahko nadaljujemo z 
delom. 

2eli kdo v zvezi s predlogom, da smatramo amandmaje Izvršnega sveta kot 
sestavni del zakonskega predloga, razpravljati? (Nihče.) Potem dajem ta pred- 
log na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je skupščina sprejela amandmaje Izvršnega sveta, ki so 
bili predloženi na današnji seji s strani predlagatelja, da so sestavni del za- 
konskega predloga. 

Pričenjam razpravo. Razpravljali bomo v skladu s poslovnikom republiške 
Skupščine in zato pričenjam razpravo o zakonskem predlogu v načelu, v ka- 
teri lahko delegati izražajo mnenja oziroma zahtevajo pojasnila, načenjajo 
vsa vprašanja glede rešitev, ki jih vsebuje predlog, v kolikor gre za načelna 
vprašanja. Kdo želi razpravljati? Prosim. Besedo ima tovariš Pavle Kumer, 
delegat Posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo. 

Pavle Kumer: Tovarišice in tovariši! V okviru obravnavanja zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja smo se v naši 
izobraževalni skupnosti vključevali v razpravo s težnjo, da bi bil zakon seveda 
takšen, da bi dejansko čim bolj ustrezal samoupravnemu funkcioniranju na 
tem področju. To je bila brez dvoma tudi težnja vseh ostalih razpravljalcev. 
V zvezi s tem smo predlagali določene dopolnitve oziroma rešitve k predla- 
ganemu besedilu že v fazi osnutka, prav tako pa sedaj k predlogu. Večina 
pripomb k osnutku je bila sprejeta v okviru odborov in je v določeni obliki 
sedaj upoštevana v predlaganih amandmajih Izvršnega sveta oziroma predlaga- 
telja. Vendar smo na določenem področju, kjer se nismo uskladili, kar je bilo 
že prej povedano v obrazložitvi, zakaj ne, oziroma, da se nismo uksladili tudi v 
okviru odborov v Izobraževalni skupnosti Slovenije, ostali pri svojem stališču 
in v zvezi s tem predlagamo tudi amandma. Mislim pa, da je naša obrazložitev 
glede postopka oziroma, bolje rečeno, glede vsebine tega našega predloga, na- 
čelnega značaja, zato sem: bil.prisiljen, da se že v tem delu vključim v razpravo 
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in ne šele tedaj, ko bo amandma obravnavan. Naše stališče se razhaja na osnovi 
besedila 60. člena, kjer se je Zakonodajno-pravna komisija opredelila, kot so se 
kasneje opredelili tudi odbori v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Poudarjam, da smo sodelovali v razpravi v teh odborih in da smo na za- 
ključku te razprave vztrajali pri svojem stališču. Gre za naslednje. Zakono- 
dajno-pravna komisija se pravzaprav do našega predloga v zvezi s formiranjem 
strokovnih služb v posebnih izobraževalnih skupnostih ni opredelila kot do 
pravnega vprašanja, vezanega na določeno zakonodajnost, ampak se je opre- 
delila na neko prakso z nekim splošnim stališčem. Menim, da se ne moremo 
strinjati s takim, zgolj posplošenim stališčem, ki ne izhaja iz naše sedanje 
prakse. Kot vemo, in to naša sedanja praksa tudi potrjuje, da so posebne iz- 
obraževalne skupnosti, v katerih so dobro funkcionirale tudi strokovne službe, 
poudarjam, racionalno formirane strokovne službe, lahko dobro delovale tako 
v samoupravnem kot strokovnem smislu. Prav tako si predstavljamo, da je 
mogoče tudi v bodočem sistemu dobro funkcionirati oziroma dalje graditi v 
posebnih izobraževalnih skupnostih, kadar se bodo te lahko samostojno odlo- 
čale, kakšno strokovno službo bodo formirale in kje. Tudi v tem primeru mi- 
slim na tisti del strokovne službe, ki naj bi še funkcionirala v okviru izobra- 
ževalnih skupnosti. 

Glede občinskih izobraževalnih skupnosti pa tudi iz sedanjega določila za- 
kona izhaja, da se lahko same odločajo, kako bodo te strokovne službe formi- 
rane in kako bodo delovale. V posebnih izobraževalnih skupnostih gre za dru- 
gačno, gre za zakonsko odrejeno odločitev, kako naj bi take službe funkcio- 
nirale. V načelu se seveda s tem ne moremo strinjati oziroma lahko načelno 
nasprotujemo odločitvi, ki zakonsko omejuje oziroma določa okvir in delovanje 
take službe in daje eno samo zakonsko možnost. To je daleč preozko za sedanji 
sistem samoupravnega odločanja in to je v določeni meri tudi nezaupnica 
tistim, ki naj dejansko odločajo, kje in kako naj racionalno funkcionira takšna 
služba. Menimo, da ima združeno delo samo v okviru posebnih izobraževalnih 
skupnosti, to se pravi v okviru neposrednega pregleda — poudarjam, pre- 
gleda nad stanjem, ker ga sicer izgubimo, če se to odmika od posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti — dejansko možnost odločanja, kakšno službo si želi, zakaj 
in v kakšnem obsegu jo želi imeti in vzdrževati. Zaradi tega menimo, da ni 
sprejemljiva obrazložitev, kakršno daje Zakonodaj no-pravna komisija k pred- 
logu tudi drugih in ne samo naše izobraževalne skupnosti. Gre v bistvu samo 
za to, da se vnese besedica: »lahko«, torej za to, da se posebna izobraževalna 
skupnost lahko odloči tako ali drugače, da ni vnaprej vezana, kako naj se od- 
loči. V tem smislu predlagamo tudi amandma, ki bi ga kasneje, ko bo to na 
programu, obrazložili. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo 
ima tovarišica Marija Mesarič. 

Marija Mesarič: Hvala za besedo. Menim, da moram v uvodnem 
delu načelne razprave povedati nekaj, kar še ni bilo povedano. Iz poročila veri- 
fikacij ske komisije izhaja, kolikšna je današnja abstinenca delegatov posebnih 
izobraževalnih skupnosti. Bojim še, da bo ta abstinenca v bodoče še večja, če 
se bo posebnim izobraževalnim skupnostim dajal poudarek prav v obratnem 
sorazmerju, kot se govori, da so njihove pristojnosti. S tem da imajo posebne 
izobraževalne skupnosti zakonsko opredeljeno, kaj in kdo bo zanje delal, je 
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jasno povedano, da naj ne mislijo v tem smislu s svojo glavo, čeprav sta pred- 
lagatelj in tovarišica predsednica opozorila, da izhaja iz zakonskega predloga, 
da za strokovna dela lahko formirajo svojo strokovno službo. Kdo in kje bo 
opredelil, kaj je strokovno administrativnega, kaj pa znanstvenega značaja, to 
seveda iz zakona ni razvidno. Nasmešek nekaterih mi pove, da se jim zdi takšna 
trditev smešna, vendar zakaj? Predstavnica predlagatelja je uvodoma pove- 
dala, da imamo že v okviru republike za strokovna dela posebne strokovne 
službe, kot so Zavod za plan, Zavod za šolstvo in podobno, vendar vam bi, če 
bi imela gradivo s seboj, pokazala, kaj te strokovne službe z raznimi sklepi iz 
svojih posvetov nalagajo posebnim izobraževalnim skupnostim, se pravi ti- 
stim, ki za to nimajo plačanih strokovnih delavcev ali profesionalcev. Pri tem 
tudi to, kaj vse morajo opraviti v določenih rokih in kaj mora opraviti stro- 
kovni svet posebne izobraževalne skupnosti. V rokovniku je navedenih kar 
47 točk, ki bi jih bilo treba opraviti. Kdo, se sprašujemo? Ali tisti iz združe- 
nega dela, ki imajo že prek glave obveznosti v svoji delovni ali pa temeljni 
organizaciji? Kdo naj vse to usklajuje, je seveda poglavje zase. Želela bi reči, 
da je nemogoče — tako se mi zdi, čeprav kot delegat to težko rečem, ker tega 
nismo obravnavali na naši skupščini — razpravljati o predlogu, ki ima, kolikor 
sem lahko sledila predlagateljev! uvodni obrazložitvi, nad 20 amandmajev, o 
katerih v posebnih izobraževalnih skupnostih nismo vedeli ničesar in to niti 
za vsebinske niti za kakršnekoli druge korekture zakonskega predloga. Spra- 
šujem se, ali je to sploh lahko predlog, če o takem besedilu, kot je predloženo, 
ni razpravljala nobena skupščina posebne izobraževalne skupnosti? O takem 
predlogu ni razpravljala tudi nobena občinska izobraževalna skupnost, razen v 
primerih, ko je sodeloval predlagatelj po svojem predstavniku. 

Tovarišica predsednica republiškega komiteja je uvodoma rekla, da so 
predstavniki predlagatelja sodelovali v vseh odborih Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. Ugotoviti pa moram, da v posebni izobraževalni skupnosti kljub 
vabilu ni bilo nikogar, zato smo razpolagali samo s predlogom zakona v be- 
sedilu, kot je bilo objavljeno v Poročevalcu. Da naša izobraževalna skupnost 
ni mogla predložiti amandmaja v roku 14 dni, določenim s poslovnikom, pa 
izhaja iz dejstva, da smo skupščino sklicali za 7. novembra, to se pravi točno 
enaindvajseti dan po tistem, ko smo predlog zakona dobili. Tudi mi imamo 
svoj poslovnik in za sklic seje skupščine velja enaindvajset dnevni rok, da bi 
v bazi lahko obravnavali material. Ob sklicu seje skupščine smo zvedeli, da je 
Poročevalec v tisku, čez dva dni, to je 18. oktobra, smo ga tudi prejeli in opo- 
zorili 568 temeljnih organizacij, naj Poročevalec preberejo, ker bo dnevni red 
skupščine dopolnjen in razširjen z osrednjo in glavno točko, z obravnavo pred- 
loga tega zakona. Kako pa naj potem v štirinajst dnevnem roku posredujemo 
tak amandma, da bi lahko bil upoštevan in normalno vključen? Za to mislim, 
da ni potrebna posebna razlaga. Hvala. 

Predsednik Natan Bernot : Hvala lepa. Zeli še kdo sodelovati v na- 
čelni razpravi? (Ne.) Ce ni več predlogov v okviru načelne razprave, potem 
prehajamo na drugi del te razprave, to je na obravnavo besedila predloga za- 
kona po poglavjih. Prosim, da razpravljate o eventualnih amandmajih k prve- 
mu poglavju, to so členi 1. do 8. Zeli s tem v zvezi kdo besedo? (Nihče.) 

Zeli kdo razpravljati v zvezi z drugim poglavjem, to so členi od 9. do 29.? 
(Nihče.) O tretjem poglavju, od 30. do vključno 61. člena? (Da.) Prosim. Be- 
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sedo ima Andrej Drobnič, delegat Posebne izobraževalne skupnosti za elektro 
stroko. 

Andrej Drobnič: Na podlagi predloga odbora za samoupravna raz- 
merja je Skupščina Posebne izobraževalne skupnosti elektro stroke na svojem 
zasedanju dne 19. novembra sklenila predlagati amandma k 63. členu predloga 
zakona. Predlagamo, da se besedilo 4. in 5. alinee združi tako, da se novo 
besedilo 4. alinee glasi: »določa načela za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov za pridobitev strokovne izobrazbe in daje mnenje k njihovemu 
uresničevanju«. 

Utemeljitev: Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR Slovenije 
opravlja strokovno usmerjevalno vlogo in zagotavlja enotnost sistema vzgoje 
in izobraževanja s tem, da določa načela za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov za pridobitev strokovne izobrazbe ter skrbi za izvajanje teh načel 
pri oblikovanju omenjenih programov. V kolikor bi bil Strokovni svet za 
vzgojo in izobraževanje SR Slovenije zadolžen tudi za dajanje mnenj k vsem 
vzgojnoizobraževalnim programom za široko strokovno področje gospodar- 
stva, bi se pri pripravi vzgojnoizobraževalnih programov lahko zmanjšala 
vloga in odgovornost uporabnikov in izvajalcev v strokovnih svetih posebnih 
izobraževalnih skupnosti in zavrl postopek sprejemanja teh programov. 

Predsednik iNatan Bernot: Nekoliko smo preskočili, ker sega tretje 
poglavje do vključno 61. člena. Vendar ne bi ponavljali, v kolikor so izpol- 
njene druge formalnosti. Besedilo amandmaja pa mora biti predloženo pisme- 
no in mora predlog podpisati deset delegatov predlagateljev. O tem amand- 
maju bomo razpravljali, ko bomo tako gradivo prejeli. 

Prosim, želi še kdo razpravljati v zvezi s tretjim poglavjem, to je od 30. 
do 61. člena? Želi kdo vložiti amandma? (Da.) Prosim. Besedo ima Pavle Ku- 
mer, delegat Posebne izobraževalne skupnosti za gozdarstvo. 

Pavle Kumer: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da obrazložim 
predloženi amandma, ki ga je podpisalo tudi deset drugih delegatov, to se pravi 
skupno dvanajst delegatov. Predlagamo, da se besedilo prvega odstavka 60. 
člena spremeni in glasi: >»Za opravljanje administrativno strokovnih, pomož- 
nih in temu podobnih opravil lahko izobraževalne skupnosti ustanovijo de- 
lovno skupnost ali si zagotovijo opravljanje teh del z dogovorom z drugo 
izobraževalno skupnostjo, organizacijo ali organom«. V tem primeru naj se 
drugi odstavek črta. Tretji in četrti odstavek naj se uveljavita v predloženem 
besedilu ob upoštevanju amandmaja Zakonodajno-pravne komisije. 

Utemeljitev: Uveljavljanje samoupravnih interesnih skupnosti za pod- 
ročje vzgoje in izobraževanja in novih družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju, pomeni postopno vraščanje sistema vzgoje in izobraževanja v ce- 
lotni sistem združenega dela. Integracija obeh delovnih sistemov je postala 
družbeni imperativ, ki ga zahteva vse hitrejši družbenopolitični in družbeno- 
ekonomski razvoj naše družbe. Tako opredeljeni cilji in naloge zahtevajo, da 
se v skupščinah in drugih organih samoupravnih interesnih skupnosti uporab- 
niki in izvajalci dogovarjajo o vseh vprašanjih, ki zadevajo usposabljanje in 
izobraževanje delavcev in delovnih ljudi na določenem področju, za katero je 
skupnost ustanovljena. 
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Že v preteklih letih se je poskušalo s parcialnimi pristopi in ukrepi doseči 
večjo prilagodljivost šolskega sistema potrebam združenega dela. Na pre- 
teklih kongresih ZKJ in ZKS se je nedvomno ugotovilo, da ti poskusi niso ali 
pa so samo delno uspeli, ker so se odvijali avtonomno v samem šolskem si- 
stemu in ker so se spremembe načrtovale in izvajale v strokovnih službah, od- 
tujenih od proizvodnih in družbenih problemov in potreb združenega dela 
materialne proizvodnje. Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko že dovolj točno 
ugotovimo, kako obsežno, zahtevno in odgovorno je delo pri pripravi gradiv, 
ki služijo kot podlaga za samoupravno dogovarjanje, usklajevanje in odločanje 
med uporabniki in izvajalci. Ugotavlja se tudi, da tam, kjer se gradivo ne pri- 
pravi dobro in pravočasno, ne morejo ali pa se zelo težko uveljavljajo dele- 
gatska razmerja. Nedvomno se tudi ugotavlja, da je mogoče uspešno uveljav- 
ljati naloge, ki izvirajo iz ugotovljenih kadrovsko-izobraževalnih potreb zdru- 
ženega dela, samo ob temeljitem proučevanju tekočih in razvojnih procesov v 
posameznih delih združenega dela ter neprestanem prilagajanju posameznih 
oblik izobraževanja tem procesom. 

To pomeni, da se mora uporabnikom in izvajalcem v posameznih organih 
izobraževalne skupnosti, v kateri se ugotavljajo in usklajujejo vzgojnoizobra- 
ževalne potrebe, predlagati strokovno dobro pripravljena gradiva, na podlagi 
katerih je dogovarjanje in usklajevanje sploh mogoče. Iz tega sledi, da je mo- 
goče taka gradiva pripravljati samo v neposredni povezavi z delovnimi ljudmi 
v organizacijah združenega dela in njihovih asociacijah, ne pa v neki službi, 
ki je po svoji organiziranosti in lociranosti odtujena specifični problematiki 
nekega proizvodnega področja. 

Besedilo prvega odstavka 60. člena predloženega zakona omogoča delov- 
nim ljudem, da v skladu z ugotovljenimi potrebami in nalogami organizirajo 
strokovno delo v občinskih izobraževalnih skupnostih tako, kot jim to ustreza 
glede na obseg in zahtevnost dela. Predlagamo torej uveljavitev z naše strani 
predlaganega besedila prvega odstavka 60. člena, ki enakopravno obravnava 
občinske in posebne izobraževalne skupnosti, kakor tudi Izobraževalno skup- 
nost Slovenije ter črtanje besedila drugega odstavka 60. člena. Tako se bo 
omogočilo delovnim ljudem, da uveljavijo svojo ustavno pravico odločanja, 
kako organizirati strokovno delo v izobraževalni skupnosti oziroma, s katero 
najustreznejšo skupnostjo, organizacijo ali organom jo bodo povezali. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati v 
zvezi s členi do 61.? Prosim. Besedo ima Marjan Zumer, delegat Posebne iz- 
obraževalne skupnosti za elektro stroko. 

Marjan Zumer: Skupščina naše interesne skupnosti je na svojem 
zasedanju 9. novembra 1979 obširneje obravnavala predlog zakona. V zvezi 
s 60. členom se strinjamo s predgovorniki in smo tudi podpisniki tega dela 
amandmaja, tako da o tem ne bi razpravljal. Podal bi samo naša stališča ozi- 
roma obrazložitev, zakaj podpiramo ta amandma. 

Specifičnost posameznih izobraževalnih skupnosti je v danem primeru 
tolikšna, da si je težko zamisliti, da bi enovita strokovna služba zadovoljivo 
in ustrezno reševala problematiko s področja vzgoje in izobraževanja. Dokaz 
za to je predvsem minulo obdobje, ko je bilo izvajanje vzgojnoizobraževalnih 
nalog še vse preveč odtujeno od naših uporabnikov, s prehodom na usmerjeno 
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izobraževanje pa prevzemajo izključno uporabniki vse naloge v zvezi s pre- 
obrazbo vzgoje in izobraževanja. Zato mislimo, da bi bilo nujno strokovne 
službe organizirati tako, da bo zagotovljena direktna povezava z uporabniki 
in drugimi asociacijami, ki povezujejo nas uporabnike. Vsekakor se tudi stri- 
njamo in podpiramo, da je treba službe organizirati čim bol] funkcionalno m 
racionalno, mislimo pa, da s koncentracijo pri Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije niti v pogledu finančnega učinka niti v pogledu samih organizacijskih 
oblik to ne bi bila optimalna rešitev, tako kot je tu predlagano. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? Prosim. 
Besedo ima tovarišica Slavica Sikovec, delegatka Področne izobraževalne skup- 
nosti za agroživilstvo. 

Slavica Sikovec:"Tovariši delegati, spoštovano predsedstvo! Opro- 
stite mi pridružila se bom diskusiji tovarišice iz Področne izobraževalne skup- 
nosti za gradbeništvo. Moram reči, da sem delegat Področne izobraževalne 
skupnosti za agroživilstvo in da od spomladi nismo imeli nobene skupscme. 
Kako naj tu zastopam stališče svoje delegatske baze? Dejansko lahko zastopam 
samo stališče svoje poštenosti in odgovornosti. Mislim da je neodgovorno da 
pridejo v obravnavo stvari, ko pa o njih področne izobraževalne skupnosti na 
svojih sejah niso razpravljale, V celoti se pridružujem predlaganemu dopolnilu 
60. člena, ker mislim, da do takšnih napak, ce bomo dopolnilo sprejeli, v bo 
doče ne bo več prišlo. Hvala, 

Predsednik Natan Bernot: Se kdo želi razpravljati? (Ne.) V zvezi 
s členi od 30 do 61 imamo torej vložen amandma k 60. členu, ki ga je v skladu 
s poslovnikom podpisalo deset delegatov. Predlagatelja zakona prosim, da za- 
vzame stališče do amandmaja. 

Maida P o 1 j a n š e k ; Seveda mi je amandma in celotno prizadevanje 
nekaterih predstavnikov oziroma nekaterih delegatov iz posameznih posebnih 
izobraževalnih skupnosti znano. Zal pa bi morala na osnovi izjave, ki jo je 
pravkar dala tovarišica za področje agroživilstva reči, da se je to stalisce glede 
organizacije strokovnih služb formiralo kot odločitev nekaterih posameznikov. 
Ce se recimo agroživilstvo že od spomladi ni sestalo, to gotovo ni stvar, ki bi 
jo lahko reševali tukaj. 
v l JŠe boli pa to kaže, da so še zahteve po spremembi 60. člena, tem smislu, 

da ie mogoče organizirati1 strokovne službe za posebne izobraževalne skup- 
nosti v republiki tako ali drugače, oblikovale verjetno prav v strokovnih 
službah teh skupnosti, ki pa so v razgovorih z občinskimi izobraževalnimi 
skupnostmi in drugimi deležne velike kritike. To je bil tudi eden,od razlogov, 
da amandma ki je povsem identičen in se je pojavljal v skupscim in na od- 
bori ni doživel podpore, ker se je glasil: ~Za opravljanje administrativno 
strokovnih, pomožnih in tem podobnih del lahko izobraževalna skupnost usta- 
novi delovno skupnost ali si zagotovi opravljanje teh del v dogovoru z drugo 
izobraževalno skupnostjo, organizacijo ali organom«, s tem, da bi drugi odsta- 
vek 60. člena, ki se v bistvu nanaša na organizacijo strokovne službe na ravni 
republike, odpadel. < ■ •   

V procesu samoupravnega usklajevanja moramo seveda ob naših staliscih 
upoštevati nekatera mnenj a-in stališča tudi drugih. Ne gre za to, na koga se 
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zdaj kdo sklicuje. V skupščini smo, če to povem na pamet, sodelovali na 13 
različnih odborih, ki so tam oblikovani, in povsod so se »vlekli« ti amandmaji. 
To še posebej poudarjam zato, ker je bila razprava o predlogu zakona precej 
široka in se ne bi mogla strinjati z ugotovitvijo, češ da amandmaji sedaj kar 
dežujejo. Ce je tako, potem delegatske skupščine odpravimo in ne odločajmo 
več v štirih zborih skupščine, kot je to danes, ker je potem dovolj, da zaupamo 
predlagatelju, ki je dovolj pameten, ki vnaprej vse ve in se bo vsega domislil. 
Iz obrazložitve, ki jo je dala predsednica odborov Skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, je razvidno, da ni šlo za to, da bi skušali zaplesti stvari 
in si izmišljati nove in nove amandmaje, ampak da-smo se skušali v tem sklopu 
sproti usklajevati, kolikor je takšno usklajevanje mogoče na takem nivoju, 
kjer se sestajajo ljudje, ki prihajajo v odbore iz delegatske baze. 

Skratka, če se vrnem nazaj, mi tega amandmaja ne podpiramo. Mislim, 
da ni mogoče pristati na utemeljitev, češ da bomo uporabili dvojna merila, 
saj imamo vendar tudi dvojno naravo stvari v izobraževanju. Imamo občinsko 
izobraževalno skupnost, ki zdaj prevzema odgovornost za celotno področje 
vzgoje in izobraževanja, poleg izobraževalne skupnosti pa imamo v občini še 
celo vrsto drugih interesnih skupnosti in predlagamo, da bi se v takem primeru 
lahko formirala strokovna služba v povezavi z drugimi interesnimi skupnostmi. 
To je seveda odvisno od velikosti in razvitosti občine, zato moramo pustiti do- 
volj fleksibilno organiziranost. Ce pa bi takšno fleksibilnost pustili v posebnih 
izobraževalnih skupnostih, ki jih bo dvajset, lahko že vnaprej rečemo, da se 
bodo te službe še naprej razraščale. Mi samo nismo hoteli podpirati stališč, 
ki so se izoblikovala v javni razpravi in ki so stremela za tem, da se ta služba 
ne racionalizira. V okviru raziskovalnih skupnosti, kjer imajo tudi posebne 
raziskovalne skupnosti, so ugotovili, da je mogoče tudi z zakonsko prisilo ne- 
koliko pristriči peruti tem administrativnim službam, ki nenehno rastejo. Tega 
amandmaja naj torej ne bi sprejemali, kar pa seveda navajam samo kot naše 
mnenje. 

Kar pa zadeva amandma, ki še ni oblikovan in je predlagan k 63. členu, 
pa je treba reči, da ga ne sprejemamo zato, ker smo dali pomembno dopolnilo, 
da odločitve iz druge, tretje, četrte in pete alinee tega člena, sprejema stro- 
kovni svet SR Slovenije, potem ko pridobi mnenje bodisi skupnosti otroškega 
varstva, bodisi republiške izobraževalne skupnosti1 oziroma ustrezne interesne 
skupnosti. Ne vem namreč, kaj bi dosegli s tem, da pristanemo na to, da bi 
imel strokovni svet predvsem nalogo, da bi dajal mnenja k uresničevanju 
programov. To je mislim ena od osnovnih nalog izobraževalne skupnosti, ki 
ve, kakšen vzgojnoizobraževalni program je sprejela, koliko je ta vzgojno- 
izobraževalni program prek programa storitev ovrednoten, koliko stane in 
kako se v praksi uresničuje. Ce ga v praksi ne uresničujejo, potem bo moral 
nekdo drug vrniti denar, ne pa da strokovni svet' daje mnenje o tem uresni- 
čevanju. To ni niti inšpekcija, niti nadzorni organ. Za ta namen imamo v re- 
publiki ustrezne organe, ki opravljajo inšpekcijo nad uresničevanjem vzgojno- 
izobraževalnih programov. V tem smislu bi bil tako formuliran drugi del člena 
prav gotovo sporen. 

Predsednik Natan Eernot : Je še kakšen amandma do 61. člena? 
Prosim. Besedo ima Franc Berginc, delegat Posebne izobraževalne skupnosti 
za gradbeništvo. 
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Franc Berginc: K prejšnji razpravi bi dodal še tole. V delovnih 
organizacijah nimamo nobenega drugega interesa kot tega, da se potrebe s 
tega področja zadovoljujejo racionalno in optimalno. V preteklem obdobju je 
gradbeništvo na področju izobraževanja iskalo lastne poti in doseglo tudi nekaj 
rezultatov. Pri tem nima nihče kakih osebnih interesov. Imamo pa na področju 
izobraževanja toliko problemov samo zato, ker nimamo potrebnih kadrov. 
Skupna strokovna služba ni organizirana tako, da bi tako kot se pogovarjamo, 
v prihodnje tudi delala. Trdno pa smo prepričani, da bo tudi ta služba morala 
prerasti v drugačen aparat, če bo hotela ugoditi tem interesom. V teh izobra- 
ževalnih skupnostih morajo delati praktiki, ki stvari poznajo. V osnovi mo- 
rajo biti to gradbeniki, ker bomo sicer te stvari spet reševali samo teoretično. 

Reči moram, da imamo to službo dokaj racionalno organizirano. Imamo 
enega strokovnega in enega administrativnega delavca in za to službo ni pri 
nas v gradbeništvu nikoli bil problem zagotoviti sredstva, ker so bila ta glede 
na uspehe, ki smo jih dosegli, nepomembna. Zato ne zasledujemo nobenega 
drugega interesa, kot da vsaj to, kar smo zgradili, obdržimo. 

Zavedati pa se je treba, da smo na tem področju imeli izredno velike pro- 
bleme. Mehanska opremljenost gradbeništva se spreminja in za to področje 
ni izobraževala prav nobena redna institucija. V okviru združenja za gradbe- 
ništvo smo že zdaj prilagajali te oblike izobraževanja in to samoiniciativno 
brez formalnega urejanja vprašanj. 

Podoben problem imajo gozdarji, elektrikarji in mnogi drugi. V tem smi- 
slu je treba gledati tudi na naše predloge. Mislim, da bodo občinske izobraže- 
valne skupnosti potrebovale veliko časa, preden bodo zadovoljile ta področja, 
ker so se do sedaj po večini ukvarjale le z osnovnim šolstvom, ali pa z že 
utečenim srednjim šolstvom, pa še s tem ne kdo ve kako, ker je bilo to vezano 
na republiško izobraževalno skupnost. Tudi tam se bodo pojavile potrebe po 
dodatnem kadru, čeprav bodo te potrebe dokaj neracionalne, ker se bo tam 
takoj pojavil nekdo za strojništvo, pa nekdo za gradbeništvo, za gozdarstvo 
itd. Tako pač razmišljamo. Za tako smer — in to sem hotel povedati — pa 
mi nismo. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati v 
zvezi s členi do vključno 60. člena? 

Marija Mesaric: <Ne morem mirno sprejeti obrazložitve predlaga- 
telja in kritike, ki je bila izrečena na račun posebnih izobraževalnih skupnosti. 
Nesprejemljiva je namreč ocena, da je bilo prav na račun razraščanja teh 
služb izrečeno nič koliko kritike. Toda, če se že nekaj kritizira, potem naj se 
stvari bolj natančno pogledajo in bobu reče bob ter popu pop. Gre namreč za 
službo, ki jo predstavljata dva človeka in ki smo jo imeli že tudi takrat, ko še 
nismo bili posebna izobraževalna skupnost. Gradbeništvo se je tedaj samo od- 
ločilo, da osnuje samoupravno interesno skupnost za izobraževanje gradbenih 
delavcev prav zaradi tega, ker institucije, ki bi za to bile v prvi vrsti pokli- 
cane, kot so to Zavod za šolstvo in podobne, niso opravile tega, kar bi morale 
in niso kontrolirale, kaj vsebuje program, kako se izvaja in kaj bi naš učenec 
moral znati. Sami smo se bili prisiljeni lotiti te naloge in jo opraviti vsaj do 
te mere, da zagotovimo, da bo ta naš učenec, ko pride iz šole znal vsaj hoditi 
po gradbiščih. Zato je kritika, kakršna je naslovljena na nas, nesprejemljiva. 
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Prav tako tudi ni mogoče posploševati tega, če neka posebna izobraževalna 
skupnost ni imela skupščine in so potem predlagatelji nekega amandmaja le 
nekateri posamezniki, ki predlagajo potem nekaj, kar jim trenutno ustreza. 
To je obravnavala in sprejela tudi naša skupščina. Kje pa je dobila spodbudo 
za amandma k 60. členu? Prav pri predlagatelju! Izvršni svet je namreč na- 
slovil vsem predsednikom skupščin dopis, s katerim jih je 17. julija pozval, naj 
skupščine razpravljajo o delu strokovne službe in naj dajo oceno za njeno 
delo. Za to smo morali imeti posebno točko dnevnega reda, obravnavali smo 
posebno poročilo in opravili analizo v izvršnem odboru in v skupščini. To je 
bilo obravnavano v vseh 33 delegacijah temeljnih organizacij. Bilo je prelito 
veliko črnila in danes trdim, da po nepotrebnem porabljenega papirja! Cemu 
dajati oceno, čemu ugotavljati, kakšne so težave in zakaj razmišljati o tem, 
kako naj bolje delamo v bodoče, če lahko nekdo pavšalno oceni, da je delo 
zanič in da se razraščamo, ker je pač nekdo nekje slišal, da se razraščamo! Ali 
je res to razraščanje, če imamo dva delavca, enega strokovnega in enega admi- 
nistrativnega, ki delata za 568 temeljnih organizacij združenega dela ob tem, 
da nam za tiste materiale, ki so skupščinski, splošni, na podlagi našega naro- 
čila pripravi toliko in toliko izvodov skupna služba, ki jo imamo v okviru 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. Pa nikar razumeti, da leti kritika na to 
skupno službo, na te garače, ki delajo danes tako, jutri pa morajo drugače, pa 
ne morda zato, ker bi si to sami izmišljali, ampak zato, ker nihče od tistih, ki 
jim to delo nalaga, ne misli od danes na jutri. Ne, danes se spomni na tisto, 
kar je potreboval včeraj. 

Zakaj moramo na primer v izobraževalni skupnosti iskati pri vseh delov- 
nih in temeljnih organizacijah podatke o tem, koliko kadrov bodo rabili do 
leta 1985 in koliko jih bodo izobraževali do leta 1990? Zakaj postavljajo v 
izobraževalni skupnosti delegati izvajalcev vprašanje, kako naj izpolnijo za- 
konsko določilo, da planirajo, koliko učencev bodo imeli? To lahko planirajo 
tam, kjer gre za osnovne šole, ne morejo pa planirati za strokovno šolo, zlasti 
ne danes, ko uvajamo vse te spremembe. Podatek o tem, koliko učencev bodo 
imeli, iščejo v temeljnih organizacijah, te pa še vedno živijo v prepričanju, da 
bodo kljub temu, da je zakon o usmerjenem izobraževanju, ki je tik pred spre- 
jemom, takšen in nič drugačen, dosegle, da bo vendarle zmagala pamet in da 
se bodo še naprej učili tako, kot so se doslej, ker drugače kvalificiranega de- 
lavca ne bodo dobili. Kdo pa bo tedaj odgovoren za to? Posebna izobraževalna 
skupnost, tako vsaj piše v tem zakonu o svobodni menjavi dela. 

2e pri načelni obravnavi sem povedala, da je bil pomislek v zvezi s tem, 
da je to predlog zakona, ki bi moral biti glede na število amandmajev obrav- 
navan v dvofaznem postopku. Nisem pa poudarila tega, da je pri nas potekala 
ogorčena razprava, kako lahko sploh govorimo o predlogu, če je imel osnutek 
celo drugačen naslov. Ali ima lahko osnutek en naslov, predlog pa drugačnega? 
In čemu tako? Da je naša skupščina predlagala te amandmaje, je bil to za- 
htevek Izvršnega sveta, to je predlagatelja ali pa tega predstavnika, ki ne 
more sprejeti amandmaja k 60. členu, z opozorilom skupščini, da naj strokovna 
dela za posebne izobraževalne skupnosti opravljajo v strokovnih službah upo- 
rabnikov, izvajalcev ali pristojnih organov. Ce je temu tako in če si je Izvršni 
svet iz kakršnihkoli utemeljenih razlogov od 17. julija do danes premislil, naj 
nam ta svoj pomislek oziroma spremembo posreduje, da ne bomo ogorčeni 
sprejemali nekaj v zavesti, da to želi tudi Izvršni svet. 
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Predsednik Natan Bernot: Želi še kdo dati kak amandma k členom 
vključno do 61. člena? Besedo ima tovariš Pavle Kumer, delegat Posebne iz- 
obraževalne skupnosti za gozdarstvo. 

Pavle Kumer: Tovarišice in tovariši! Glede na obrazložitev, ki je 
bila dana k predlogu našega amandmaja, moram vendarle pojasniti nekatere 
stvari. Skušal pa bom biti zelo kratek. 

V bistvu bi rad poudaril tole. Ce smo pozorno poslušali obrazložitev pred- 
stavnika predlagatelja, potem smo lahko samo ugotovili, da smo upravičeni 
do amandmaja in da ima ta svoje mesto. Želim pa še posebej opozoriti, da na- 
vedbe, ki so bile uporabljene, gredo nam v prid. Če se pogovarjamo o racional- 
nosti, potem se je mi ne predstavljamo vedno tako togo in enostavno, kot je 
bilo to izrečeno na račun različnih služb v izobraževalnih skupnostih. To službo 
lahko organiziramo in tudi združujemo v okviru panoge. Ni pa nujno samo v 
okviru naše panoge, saj imamo tudi vrsto drugih interesnih skupnosti in služb, 
ki jih lahko, kadar nam je ta možnost dana, ustrezno povežemo tudi na repu- 
bliškem nivoju. Če pa nam je ta možnost odvzeta, se moramo pogovarjati ozi- 
roma odločati samo o formalnem besedilu kakršnega predlagatelj pravzaprav 
zastopa. Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Predlaga še kdo amandma k členom do 
vključno 61. člena? (Ne.) Če ni drugih amandmajev, potem prehajamo na četrto 
poglavje, to je na člene od 62. do 64. člena. 

Besedo ima Ferdinand Marn, delegat Občinske Izobraževalne skupnosti 
Maribor. 

Ferdinand Marn: Na seji delegacije za delegiranje delegatov v 
Skupščino Izobraževalne skupnosti Slovenije za 19. november 1979, je bil 
sprejet sklep, da predložimo naslednji amandma. 

K 63. členu predloga zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja, ki govori o nalogah strokovnega sveta, naj se doda četrta 
alinea oziroma naj se za četrto alineo vstavi nova alinea, ki se glasi: »spre- 
jema okvirni vzgojni program za domove učencev v usmerjenem izobraže- 
vanju«. 

Obrazložitev: Na področju SR Slovenije deluje več kot 60 domov za učence 
srednjih in drugih strokovnih šol, ki vključujejo skupno 14 000 učencev. Poleg 
tega delujejo tudi samski domovi, ki vključujejo učence v gospodarstvu, pa še 
doslej niso bili strokovno vodeni in vključeni v enoten sistem vzgoje in izo- 
braževanja. Že doslej so domovi delovali na osnovi okvirnega vzgojnega pro- 
grama za domove učencev srednjih in drugih šol, ki ga je sprejel Strokovni 
svet Zavoda za šolstvo SR Slovenije v 1972. letu. Po novem predlogu zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, v 63. členu ni 
opredeljeno, kdo bo sprejemal okvirni vzgojni program za domove učencev 
v usmerjenem izobraževanju. Zato, da bi se dalje zagotavljala strokovna kon- 
tinuiteta in enotnost vzgojnoizobraževalnega sistema, je nujno potrebno, da 
tudi za področje domskega pedagoškega dela, sprejema okvirni vzgojni pro- 
gram za domove učencev v usmerjenem izobraževanju Strokovni svet za 
vzgojo in izobraževanje SR Slovenije in ne morda sveti posebnih izobraže- 
valnih skupnosti ali kdorkoli drug. To področje dela je zelo zahtevno in druž- 
beno odgovorno, zato se ne sme prepustiti iniciativi posameznih interesnih 
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področij ali posameznikom, ampak mora postati enotna družbena skrb in ob- 
veznost, tako kot to že velja za predšolsko vzgojo, vzgojne ustanove in šole. 
Hvala lepa. 

Predsednik Natan Bernot: Želi še kdo predlagati amandma k čle- 
nom do 64. člena? {Nihče.) Ali smo že formalno sprejeli amandma Posebne iz- 
obraževalne skupnosti elektro stroke k 63. členu? K amandmaju posebne iz- 
obraževalne skupnosti za elektro stroko smo že slišali tudi mnenje predlaga- 
telja, o amandmaju občinske Izobraževalne skupnosti Maribor k novi peti 
alinei 63. člena pa predlagateljevega mnenja še nismo slišali. iProsim. 

Majda Poljanšek: Tovarišice in tovariši delegati! V zadnji alinei 
imamo resda napisano, da strokovni svet opravlja druge naloge v skladu z za- 
konom. Pri tem smo računali tudi na zakon o usmerjenem izobraževanju, ki 
bo to pomembno funkcijo opredelil in zavezal strokovni svet. Ne bi pa, ker je 
to v kontekstu tako ali tako vključeno, imeli ničesar zoper takšen amandma, 
če bi se zadeva izpostavila kot nova, ker je smiselno vključena, ni pa izrecno 
izpostavljena. Vendar pa se je potem glede tega treba še dogovoriti. Kolikor 
sem bila obveščena, je bilo včeraj rečeno, da bi iz Maribora dali nek podoben 
amandma tudi v Zboru občin. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Ugotavljam, da smo s tem 
izčrpali predloge amandmajev torej predloge sprememb besedila k posameznim 
členom, in da ima predlagatelj različno stališče do predlagateljev amandmajev. 
Zato predlagam, da oblikujemo skupino, ki bi jo sestavljali predstavnik pred- 
lagatelja zakona in predlagatelji amandmajev ter predstavniki naših odborov, 
pristojnih za posamezna področja in ki bo proučila te amandmaje ter skušala 
najti skupen jezik pred glasovanjem. 

V skupino predlagam kot predstavnika predlagatelja zakona tovarišico 
Majdo Poljanšek, kot predlagatelje amandmajev pa tovariše Pavla Kumra, 
Andreja Drobnica in Ferdinanda Marna, predsednico Odbora za samoupravna 
razmerja Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, tovarišico Eriko Simo- 
nič in delegata občinske Izobraževalne skupnosti Novo mesto, Marjana Ger- 
biča. Skupino naj bi vodil predsednik Zbora uporabnikov naše skupščine to- 
variš Cveto Majdič. 

Ima morda kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Če ni drugega predloga, pred- 
lagam da se skupina sestane in dogovori o načinu usklajevanja. 

Skupščina je nato prešla na obravnavo 4. in 5. točke dnevnega reda in se 
nato vrnila na obravnavo 3. točke dnevnega reda. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Zaključujem 5. točko dnev- 
nega reda in se vračam na 3. točko dnevnega reda. 

Komisija je zaključila delo, zato prosim vodjo skupine, predsednika Zbora 
uporabnikov, da poda poročilo. 

Cveto Majdič: Komisija, ki ste jo s sklepom imenovali pri obravnavi 
3. točke, je dokaj obširno obravnavala vse tri amandmaje, in sicer amandma 
k 60. členu in dva amandmaja k 63. členu. Po dokaj obširni razpravi — mi- 
slim, da celo širši, kot je bila potrebna, vendar je bilo to nujno povezano s 
problematiko — je ugotovila naslednje. 
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Glede amandmaja k 60. členu v okviru skupine ni bilo doseženo soglasje, 
namreč soglasje v tem smislu, da predlagatelj amandma umakne in da je s tem 
dana možnost obema zboroma skupščine, da skupno glasujeta za celoten pred- 
log zakona. Obravnavanih je bilo več vprašanj, od možnosti, ki izvirajo iz 
tega člena, o povečevanju služb — kot to izhaja iz dikcije predlagatelja amand- 
maja o možnostih organiziranja samostojnih služb — od tega, da na ta način 
lahko pride do različnega obravnavanja problematike šolstva, vzgoje in izobra- 
ževanja, do širjenja strokovnih služb, do enotne politike na tem celotnem pod- 
ročju. S tem bi brez dvoma bila dana manjša možnost, da se panoge med- 
sebojno konfrontiraj o, da ukslajujejo svoje poglede in svoje zahteve na enot- 
nih mestih in bi lahko tudi določena dejavnost v okviru panog tekla v raz- 
ličnih smereh. Obravnavano je bilo tudi, da je brez dvoma potrebna ali do- 
ločena reorganizacija ali morda drugačen pristop oziroma drugačne zadolžitve 
v strokovnih službah, ki naj bi v okviru enotnih služb dale posameznim po- 
sebnim izobraževalnim skupnostim vendarle možnost, da se bolj strokovno in 
bolj aktivno vključujejo v to delo. Ne nazadnje gre tudi za dejstvo, da je od- 
ločanje tako ali tako prepuščeno samoupravi, najsi bo to posameznim izobra- 
ževalnim skupnostim, najsi bo obema zboroma naše skupščine. Predlagatelj 
amandmaja je vztrajal na tem, da se amandma predloži skupščini in da v ob- 
ravnavo. To je bilo tudi končno stališče komisije, ki ni dosegla soglasja o tem, 
da bi predlagatelj amandma umaknil. 

Pri 63. členu sta bila dva amandmaja. Prvega je dala delegacija Občinske 
izobraževalne skupnosti Maribor, in sicer, da se v 63. členu za četrto alineo 
vstavi nova alinea, ki se glasi: »sprejema okvirni vzgojni program za domove 
učencev v usmerjenem izobraževanju«. Ta amandma naj se predloži skup- 
ščini, vendar v nekoliko spremenjenem besedilu, tako da se bi amandma gla- 
sil: »V 63. členu se vstavi nova alinea, ki se glasi: »sprejema okvirni vzgojni 
program« itd. Tu je bilo torej doseženo soglasje, da skupščina o dopolnjenem 
oziroma popravljenem amandmaju glasuje. 

Drugi amandma k 63. členu je dala Izobraževalna skupnost za elektro 
stroko, ki predlaga, da se četrta in peta alinea združita, tako, da bi se nova 
alinea glasila: »določa načela za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov za pridobitev strokovne izobrazbe in daje mnenje k njihovemu uresniče- 
vanju«. Na osnovi razprave in dodatne obrazložitve predstavnice predlagatelja 
zakona je bilo ugotovljeno, da so načela, ki jih Izobraževalna skupnost za 
elektro stroko v tem primeru zahteva oziroma predlaga, vsebovana v 55. členu, 
ki govori o tem, da strokovni svet posebne izobraževalne skupnosti pripravlja 
predloge vzgojno-izobraževalnih programov za pridobitev in izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe in pri tem sodeluje z uporabniki in izvajalci ter z ustrez- 
nimi raziskovalnimi organizacijami itd. Njihov zahtevek je torej dejansko 
vključen v tem členu, zaradi česar je predlagatelj amandmaja odstopil od 
amandmaja in komisija predlaga, da se o njem ne glasuje. 

Ce povzamem: o predlogu amandmaja občinske Izobraževalne skupnosti 
Maribor k 63. členu se glasuje s tem, da je besedilo amandmaja nekoliko spre- 
menjeno; amandma Izobraževalne skupnosti za elektro stroko v 63. členu se 
umakne; o amandmaju posebnih izobraževalnih skupnosti k 60. členu se glasuje, 
ker ni bilo doseženo predhodno soglasje. 

Predsednik Natan Bernot: Hvala lepa. Smo pred odločanjem. S 
tem zaključujem razpravo o predlogu zakona in mislim, da bi bilo prav, da 
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najprej glasujemo o amandmajih, ki jih je skupščini predložila Zakonodajno- 
pravna komisija republiške Skupščine in se z njimi strinja tudi Izvršni svet. 
Hkrati vas obveščam, da sem dobil od predsednice Družbenopolitičnega zbora 
obvestilo, da je Družbenopolitični zbor na svoji današnji seji obravnaval in 
sprejel predlog zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja z amandmaji Izvršnega sveta k 63. in 64. členu in redakcijske amand- 
maje k 35., 54. in 55. členu — to so redakcijski amandmaji, ki jih mi obravna- 
vamo kot sestavni del predloga zakona — ter amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije k 41., 50., 51. in 60. a členu. 

Od predsednika Zbora združenega dela pa sem dobil obvestilo, da je Zbor 
združenega dela na današnji seji obravnaval in sprejel predlog zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja z naslednjimi amand- 
maji: z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije, ki so navedeni v njenem 
poročilu z dne 6. novembra in v dodatnem poročilu z dne 15. novembra, k 
členom 41., 50., 51. in 60. a, z amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije k 63. in 64. členu ter redakcijskimi amandmaji k 35., 54. in 55. členu, ki 
so razvidni iz priloge k dopisu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 
20. novembra, ter z amandmajem skupine delegatov 16. okoliša Maribor k 63. 
členu, ki se glasi: »V 63. členu se za tretjo alineo vstavi nova četrta alinea, ki 
se glasi — v enakem besedilu, kot ste ga dobili razmnoženega na mizo — ta- 
kole: sprejema okvirni vzgojni program za domove učencev v usmerjenem 
izobraževanju«. Toliko v informacijo. 

Predlagam, da glasujemo o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije skladno z gradivom, ki ste ga dobili danes na mizo, k 
41.; 50., 51. in 60. a členu. O teh amandmajih lahko glasujemo skupaj. Kdor je 
za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli amandmaje Zakonodajno-pravne 
komisije. 

Ostane nam še glasovanje o predloženih amandmajih k 60. in 63. členu. 
Glasujemo o amandmaju k 60. členu, ki ga je predložila Izobraževalna 

skupnost za gozdarstvo, in sicer v besedilu, ki ste ga prejeli na mizo in se 
glasi: »Besedilo prvega odstavka 60. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za 
opravljanje administrativno strokovnih, pomožnih in temu podobnih opravil 
lahko izobraževalne skupnosti ustanovijo delovno skupnost ali si zagotovijo 
opravljanje teh del z dogovorom z drugo izobraževalno skupnostjo, organizacijo 
ali organom. Drugi odstavek tega člena naj se črta.« 

Tretji del smo že sprejeli s predlogom Zakonodajno-pravne komisije, zato 
o njem ni treba glasovati. Najprej proceduralno vprašanje. Ali ste se delegati 
iz okoliša, ki ima več delegatov, kot je mandatov, dogovorili, kdo je delegat, 
kdo je pa samo na seji prisoten? Je dogovorjeno tako, da glasujejo samo de- 
legati? (Da.) Kdor je torej za amandma Izobraževalne skupnosti za gozdarstvo, 
naj prosim dvigne roko! (36 delegatov dvigne roko.) Je kdo proti? (24 delega- 
tov.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (19 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. O amandmaju k 60. členu je glaso- 
valo 79 delegatov, od tega 36 za, 24 proti, 19 pa se jih je glasovanja vzdržalo, 
skupno torej 43 delegatov, ki tega amandmaja niso podprli. Amandma pa je 
sprejet, če dobi večino glasov prisotnih delegatov. 
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Ostane nam še glasovanje o amandmaju skupine delegatov iz Maribora k 
63. členu. Predlagam, da ugotovimo identičnost besedila s sprejetim amand- 
majem v Zboru združenega dela, da ne usklajujemo besedila po nepotrebnem, 
če ni razlik, in da sprejmemo besedilo, kot ga je sprejel Zbor združenega dela. 
Amandma, kot je bil sprejet v Zboru združenega dela, se glasi: »V 63. členu 
se za tretjo alineo vstavi nova četrta alinea, ki se glasi: sprejema okvirni 
vzgojni program za domove učencev v usmerjenem izobraževanju.« Ali je be- 
sedilo identično? (Da.) 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko! t(Vsi delegati dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? ([Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Ima kdo od delegatov še kakšno vprašanje? (Nihče.) 
Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona skupaj s sprejetimi amandmaji, naj prosim dvigne roko! (Večina de- 
legatov dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (10 delegatov.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je predlog zakona skupaj z amandmaji sprejet z večino 
glasov. 

Naše sklepe moramo sedaj uskladiti še z Družbenopolitičnim zborom, ki ni 
sprejel amandmaja mariborske delegacije, počakati pa moramo tudi še na po- 
ročilo Zbora občin. 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije v popoldanskem delu 12. 
skupne seje Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ni bila sklepčna. Prisotnih 
je bilo le 46 delegatov, od tega 20 delegatov Zbora uporabnikov in 26 delega- 
tov Zbora izvajalcev. Zaradi nesklepčnosti skupščina tudi ni mogla veljavno 
sklepati in je bila prisiljena prenesti obravnavo in dokončen sprejem predloga 
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja na svojo 
naslednjo sejo. 



Seznam govornikov 
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Dimi tro v Pavel 11, 149, 154 
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Erjavec Pavel 190 
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