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9. seja 

(8. novembra 1978) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9. uri. 

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

Na podlagi 11. 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 Alojza Curka, za člana Me- 
toda Kragelja in Rudija Nadiževca. Ali so predlagani delegati prisotni! (Da.) 
Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, lahko 
preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za 
predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 9. sejo Zbora izvoljeni: za predsednika Alojz Curk, za člana pa 
Metod Kragelj in Rudi Nadiževec. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila de- 
legatov ter sestavi poročilo za zbor. 

Medtem ko bo delala Verifikacijska komisija, predlagam, da delegati 
pregledate gradiva, ki ste jih dobili danes na klop. Meni pa dovolite, da iz- 
koristim ta čas in da vas obvestim, koga smo povabili na današnjo sejo zbora. 

Na današnjo sejo zbora so povabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konference Zveze 
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socialistične mladine Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Vrhovnega 
sodišča Socialistične republike Slovenije, Javnega tožilstva Socialistične re- 
publike Slovenije, Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije, 
družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije, 
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, Odvetniške zbornice Slo- 
venije, Zveze združenj borcev NOV Slovenije, Skupščine mesta Ljubljana, 
Društva slovenskih pisateljev, Zveze kulturnih organizacij Slovenije in Sveta 
za kulturo pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije iz Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije in delegati iz Socialistične 
republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo vprašanja tovarišici sekretarki v pismeni obliki kar sedaj, na 
začetku seje, da bi lahko o teh vprašanjih obvestili Izvršni svet oziroma 
ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi namreč omogočili Izvršnemu sve- 
tu oziroma republiškim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in od- 
govorijo, kolikor je seveda to mogoče, že na današnji seji. / 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija končala z delom. Prosim 
predsednika Verifikacijske komisije, da posreduje poročilo Komisije! 

Alojz Curk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Poro- 
čilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije za 9. sejo, dne 8. 11. 1978: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 143 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov 
in družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 
4 delegati in 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 oko- 
lišev: za gospodarsko področje dva delegata, in sicer iz 7. okoliša en delegat 
in iz 28. okoliša en delegat; za prosvetno-kulturno področje dva delegata, in 
sicer iz 2. okoliša en delegat in iz 9. okoliša en delegat; za socialno-zdravstveno 
področje 1 delegat, in sicer iz 1. okoliša; za kmetijsko dejavnost 1 delegat, in to 
iz 8. okoliša, in iz državnih organov in družbenopolitičnih organizacij en de- 
legat, iz 1. okoliša. Torej sedem delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakonom in ustavo SR Sovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o 
poročilu Verifikacijske komisije? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. O poročilu 
bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo, kot smo slišali, sporno. 
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Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje 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 9. sejo Zbora združenega dela. 

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

Prehajamo na določitev dnevnega reda: 
Z dnevnega reda današnje seje umikam na predlog delovnih teles Skup- 

ščine in našega zbora predlog zakona o pravni pomoči, ker niso usklađena 
odprta vprašanja o nekaterih bistvenih rešitvah v tem zakonu. Glede na to 
predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 9. seje Zbora združenega dela, 
2. osnutek zakona o sodnih taksah, s taksno tarifo, 
3. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških, z osnut- 

kom zakona, 
4. predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, 
5. predlog zakona o spremembi zakona o razlastitvi in o prisilnem pre- 

nosu pravice uporabe, 
6. predlog za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 

mičnin v družbeni lastnini, 
7. predlog zakona o založništvu, 
8. predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu, 
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških 

invalidih, 
10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za sever- 

no mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobro vol j cih iz vojn 1912 
do ,1918, 

11. statut Narodne banke Slovenije, 
12. volitve in imenovanja, 
13. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ima kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega dnevnega reda? 

(Ne.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red, 
naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sodnih taksah, s taksno tarifo. 

Osnutek zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Vlada Tanceta, na- 
mestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

K tej točki dnevnega reda sta bila poleg ostalih posebej povabljena 
predstavnik Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije in predstavnik 
Javnega tožilstva SR Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora, Odbor 
za družbenopolitični sistem našega zbora, Komisija za pravosodje in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 
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Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Vlado 
Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

Vlado Tance: Tovarišice in tovariši delegati! Nova organizacija red- 
nega sodstva in celotni prenos prvostopenjskega sojenja na temeljna sodišča 
narekujeta tudi novo ureditev taks, ki se plačujejo v sodnih postopkih in za 
opravila, ki jih opravljajo sodišča. Vendar pa predloženi osnutek zakona 
o sodnih taksah ne pomeni samo prilagoditve novi organizaciji rednih sodišč. 
Pri pripravi osnutka je bila upoštevana dosedanja praksa in problematika upo- 
rabe zakona o sodnih taksah. Zato osnutek prinaša nekatere nove rešitve v 
primerjavi s sedanjimi, zlasti poenostavitve, upoštevajoč pri tem pripombe in 
sugestije, ki so bile dane v razpravi ob predlogu za izdajo zakona. 

Osnutek zakona ureja samo plačevanje taks pred rednimi sodišči. Po 
zakonu o samoupravnih sodiščih, ki ga je Skupščina sprejela v mesecu aprilu 
1977, se namreč takse pred temi sodišči ne plačujejo. 

Osnutek zakona v splošnih določbah opredeljuje vse sodne postopke in 
vsa sodna opravila, za katere je treba plačati takso. Posebej velja opozoriti, 
da se po osnutku zakona ne bi plačevala taksa za izvršitev odločb samoupravnih 
sodišč. V zvezi s to opredelitvijo so izraženi pomisleki, ali naj oprostitev velja 
res za vse odločbe samoupravnih sodišč ali samo za tiste odločbe sodišč zdru- 
ženega dela, ki se nanašajo na pravice iz dela oziroma delovnega razmerja. 
Pred samoupravnimi sodišči, kot so zlasti arbitraže, se bodo reševale povsem 
poslovne stvari. 

Zakon o sodnih taksah ne prinaša generalnega povečanja sodnih taks. 
Le-te so bile povečane z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sodnih taksah, ki je bil sprejet konec leta 1977. 

Dejansko naj bi se povečale takse le v postopkih o gospodarskih sporih. 
V teh postopkih se sedaj plačujejo nižje sodne takse kot pa v postopkih o ci- 
vilnih sporih. Osnutek zakona izenačuje takse za gospodarske spore s taksami 
za civilne spore. To pa zato, ker je število gospodarskih sporov od uveljavitve 
zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev zelo padlo in 
ker bo vse te spore reševalo temeljno sodišče. 

Glede na ustavno opredelitev, da so organiziranje in urejanje sodstva 
ter sistem financiranja v pristojnosti republike, je v osnutku zakona opre- 
deljeno, da so prihodki od sodnih taks prihodki republike, vendar pa repu- 
blika te prihodke v celoti odstopa občinam v razmerju, v kakršnem posamezne 
občine financirajo temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva. 

Po sedaj veljavnem zakonu je republika odstopala občinam samo prihod- 
ke od tistih sodnih taks, ki so se plačevale v sodnih kolkih. 

Vsi subjekti, ki lahko nastopajo v postopkih pred sodiščem, ne bi bili 
zavezani k plačilu sodne, takse. Nekateri subjekti naj bi bili že po samem za- 
konu oproščeni plačila sodne takse, to so družbenopolitične skupnosti, državni 
organi, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti, kmetijsko-zemljiške skupnosti, Rdeči križ ter tuje države in 
tuji državljani. 

Poleg tega pa bo tudi sodišče lahko stranko oprostilo plačila sodne takse, 
če bi bilo zaradi plačila taks ogroženo preživljanje stranke oziroma oseb, ki 
jih ta preživlja. 
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V zvezi z zakonsko oprostitvijo se postavlja vprašanje, ali naj velja 
oprostitev tudi za stanovanjske skupnosti, ki sodijo na področje socialnega 
varstva. To vprašanje je bilo proučeno skupaj z ostalimi pripombami, danimi 
k osnutku med pripravo zakonskega predloga. 

Neplačilo sodne takse ni ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega 
dejanja, pač pa se v takem primeru, če stranka tudi po opominu ne plača 
sodne takse, le-ta prisilno izterja. 

Stranka ima pravico zahtevati vrnitev takse, če je plačala takso, pa je ni 
bila dolžna, ali če je plačala preveč takse. O vračilu takse odloči sodišče, kar 
je drugačna opredelitev od sedaj veljavne, ko o vračilu odloča upravni organ. 

V zvezi s taksno tarifo velja opozoriti, da se taksa plačuje za vloge in 
odločbe. Praviloma je taksa za vloge in odločbe enaka, za pravno sredstvo pa 
enkrat višja. 

Bistveno novost v taksni tarifi pomeni določitev taks v odstotkih od 
vrednosti zahtevka in ne v določenem znesku, kot je to v sedaj veljavnem 
zakonu. Predlagatelj meni, da je tak način odmere sodne takse pravičnejši. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci odborov 
in Komisije še ustno dopolniti svoja poročila? (Ne želijo.) 

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

1. Osnutek zakona o sodnih taksah, s taksno tarifo, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge dane v poročilih 

skupščinskih teles in v ostalih gradivih. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembi zakona o prekrških, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini Socialistične 
republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tan- 
ceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije, da obravnava zakon v smislu drugega 
odstavka 250. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, in 
sicer da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati obravnavata in spre- 
jemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k temu predlogu? (Nihče.) Ker nima nihče pri- 
pomb, predlagam, da preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega 
sveta o združitvi faz, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona, z osnutkom zakona, so 
obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija 
za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odbo- 
rov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prekrških, z osnutkom 
zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 
skupščinskih teles in ostalih gradivih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (122 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 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvah zakona o dedovanju. 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične repub- 
like Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Taneeta, 
namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona so obravnavali: Odbor za družbeno- 
politični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
dali poročila. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije še ustno obrazložiti poročilo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju. 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju spre- 
jet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 
uporabe. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je predložil v obrav- 
navo Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okol- 
ja Zbora občin, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
Ahmeta Kalača, člana Odbora. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega 
sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

K tej točki dnevnega reda sta bila poleg ostalih posebej povabljena pred- 
stavnika Vrhovnega sodišča in pa Skupščine mesta Ljubljana. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin predlaga Skupščini Socialistične republike Slovenije, da obrav- 
nava zakon o smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije po hitrem postopku. 

Takšen postopek narekujejo potrebe gradnje cestne infrastrukture in grad- 
nje nekaterih drugih objektov družbenega standarda v območju mesta Ljub- 
ljana in tudi v drugih občinah. 

Sedanja ureditev tem občinam namreč ne omogoča realizacije sprejetih 
planskih obveznosti, kar ima za posledico, da ostajajo neizkoriščena ogromna 
finančna sredstva, s čimer prihaja do večjih motenj v gospodarstvu nasploh. 

Zeli predstavnik predlagatelja obrazložiti predlog? (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Ahmet Kalač, član odbora! 

A h m e t Kalač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije je v septembru obravnaval predlog Skup- 
ščine mesta Ljubljana za obvezno razlago ,15. člena zakona o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice uporabe oziroma alternativno predlog za spremembo 
tega člena. 

V razpravah so poleg Odbora tudi ostala pristojna delovna telesa Skup- 
ščine in zborov zavrnila možnost obvezne razlage, Odbor pa se je strinjal s tem, 
da je potrebno zakon čimpreje spremeniti v smislu, ki ga je predlagala Skup- 
ščina mesta Ljubljana, to je, da se krajši razlastitveni postopek lahko uporabi 
ne le takrat, ko je investitor družbenopolitična skupnost, temveč tudi v pri- 
meru, ko so investitorji razne samoupravne interesne skupnosti. 

Ker je bil hkrati v pripravi nov sistemski zakon o razlastitvi in o prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, smo menili, da ne bi kazalo ozko 
spreminjati veljavnega zakona, kot je to predlagala Skupščina mesta Ljubljana, 
temveč da je potrebno spremembo zakona zasnovati že v smislu bodoče sistem- 
ske ureditve tega področja, ki pa smiselno zajema tudi pobudo Skupščine mesta 
Ljubljana. 

S tem se je strinjala tudi Skupščina mesta Ljubljana, pa tudi Predsedstvo 
Skupščine SR Slovenije, ki je enotno, po dogovoru in s soglasjem prvotnega 
predlagatelja, naložilo Odboru, da v tem smislu pripravi in predloži Skupščini 
ustrezno spremembo zakona. 

Ker gre pri spremembi zakona o razlastitvi za realizacijo delegatske po- 
bude, ki jo narekujejo potrebe družbene prakse, ter glede na to, da gre za 
hitro rešitev problemov v zvezi z nekaterimi večmilijonskimi infrastruktur- 
nimi investicijami, menimo, da je sprememba veljavnega zakona tako uteme- 
ljena, da naj se realizira kljub temu, da hkrati obravnavamo v prvi fazi tudi že 
novi sistemski zakon. 

Sedanji dolgi razlastitveni postopki so postali pri gradnji velikih objektov 
cestne infrastrukture in pri gradnji nekaterih drugih objektov družbenega 
standarda v Ljubljani in tudi v drugih središčih taka ovira, da ogrožajo re- 
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alizacijo planskih obveznosti. Hkrati obstajajo neporabljena velika sredstva, 
s čimer nastaja gospodarska in družbena škoda. 

Zato Odbor meni, da so razlogi za to, da se v smislu 295. člena poslovnika 
Skupščine SRS predloženi zakon sprejme po hitrem postopku. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali želi kdo razpravljati o 
tem predlogu? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Dajem na glasovanje predlog Odbora, da se zakon obravnava v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije po hitrem 
postopku. Kdor je za, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odbora sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: Odbor 

za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora, Odbor 
za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine, ki so dali poročila. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov 
in Komisije besedo? (Ne želijo.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prihajam na 
glasovanje. Danes smo prejeli na klop redakcijski amandma Izvršnega sveta 
k predlogu zakona k drugemu odstavku 2. člena. Se predlagatelj z njim strinja? 
(Da.) Se z njim strinjata naš Odbor in Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) 
Ker ni pripomb, dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta k drugemu 
odstavku 2. člena. 

Glasujemo torej najprej o amandmaju Izvršnega sveta k drugemu od- 
stavku 2. člena. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k drugemu odstavku 2. člena 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni last- 
nini, s tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je Skupščini Soci- 
alistične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil Vlada 
Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun. 

K tej točki dnevnega reda je bil poleg ostalih posebej povabljen pred- 
stavnik Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Druž- 
benopolitični zbor. 



9. seja U 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona so obravnavali: 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za druž- 
benopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Vlado 
Tance, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. Prosim! 

Vlado Tance: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo razlastitvenega zakona predstavlja v bistvu ureditev enega 
najpomembnejših instrumentov za izvajanje zemljiške politike in s tem enega 
od osnovnih pogojev za skladnejši razvoj naše družbene reprodukcije. 

Razvoj planiranja terja nenehno dopolnjevanje tudi spremljajočih insti- 
tutov, kot je na primer razlastitev, poleg tega pa celovito revizijo razlastitve- 
nega zakona narekujejo še nova ustava, zakon o združenem delu ter razvoj na 
teh dokumentih temelječih družbenoekonomskih odnosov. V nasprotnem pri- 
meru bi tak institut prav lahko postal zaviralni element pri izvajanju siste- 
matične in racionalne zemljiške politike, s pomočjo katere razvijamo prostorsko 
planiranje. 

Rešitve v predlaganem zakonu bodo po oceni predlagatelja omogočale zlasti 
hitrejše in bolj sistematično pridobivanje zemljišč za potrebe vseh družbeno 
pravnih oseb, ki nastopajo kot investitorji. V bodoče naj bi torej vlogo raz- 
lastitvenega upravičenca po zakonu imele družbene pravne osebe, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, kakor tudi druge družbene pravne 
osebe. Glede na to, da je ugotavljanje splošnega interesa kot temeljnega pogoja 
za uvedbo razlastitvenega postopka osnovano na urbanističnih dokumentih in 
na družbenem planu, bodo že ob pripravi in sprejemanju teh dokumentov 
usklađeni osnovni interesi glede konkretne uporabe prostora med raznimi inve- 
stitorji. 

S tem bo zagotovljeno načrtno pokrivanje srednjeročnih in dolgoročnih 
razvojnih potreb po zemljiščih. 

Splošni interes, ki se v predloženem predlogu praviloma smatra za ugo- 
tovljenega, predstavlja tudi pomembno skrajšanje celotnega razlastitvenega 
postopka, kar bo v končni fazi tudi pripomoglo k neposrednemu preprečevanju 
stihijskega delovanja materialnega razvoja družbe na področju zemljišč. To 
pa pomeni med drugim tudi uresničevanje ciljev, opredeljenih v stališčih, 
sklepih in priporočilih za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in 
zemljiške poli tke v Socialistični republiki Sloveniji. 

Ob hitrejšem uveljavljanju družbenih interesov glede pridobivanja zem- 
ljišč v družbeno lastnino je bilo potrebno v zakonu na novo opredeliti tudi 
načelo pravične odškodnine ter v zakonu sploh rešiti tudi vprašanje ustrezne 
odškodnine za primer prisilnega prenosa nepremičnin med družbeno pravnimi 
osebami. 

Načelo pravičnosti zahteva pri tem na eni strani individualizacijo dolo- 
čene oskrbnine, kar lahko pomeni za razlaščenca tudi izjemno povečanje od- 
škodnine, po drugi strani pa tudi upoštevanje družbenih vlaganj, katera 
razlaščencu ne pripadajo. 

Prav tako ima tudi družbeno pravna oseba za odvzeto nepremičnino 
pravico do odškodnine, pri čemer ji gre za odvzeto zemljišče odškodnina le za 
vloženo delo ali sredstva. Pod pojmom ustrezna odškodnina se ne more razu- 
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meti tržna cena zemljišča. Le če je zemljišče pogoj za delo, gre družbeni pravni 
osebi taka odškodnina, ki zagotavlja, da se pogoji dela ne bodo poslabšali. 

Novost predloga za izdajo zakona je tudi predlog za učinkovitejše pravno 
varstvo družbene lastnine. Javni pravobranilec naj bi se s pravnimi sredstvi 
vključeval povsod tam, kjer je družbena lastnina lahko oškodovana; to je 
pri sklepanju sporazumov o odškodnini pred upravnim organom ter pri dolo- 
čanju odškodnine pred sodiščem. 

Predlagatelj posebej opozarja tudi na praktične posledice novega zakona. 
Predlagana izhodišča glede ugotavljanja splošnega interesa so povzeta tudi 
v predlogu za spremembo prvega odstavka 15. člena veljavnega razlastitvenega 
zakona, o čemer ste pravkar sklepali. Nove določbe glede splošnega interesa 
bodo zlasti pospešile razlastitveni postopek, s čimer naj bi se zmanjšal tudi 
riziko za kasnitve pri programirani izgradnji cest v Ljubljani. 

Predlagam, da zbor sprejme predlog za izdajo zakona. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Miloš Metlikovič, 
delegat za Zbor združenega dela s področja državnih organov, okoliš 1. Prosim! 

Miloš Metlikovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Včeraj smo se v naši skupini delegatov pogovarjali o tej problematiki 
in smo ugotovili glede stališč Zakonodajno-pravne komisije, da bi bilo dobro v 
prehodnih določbah vendarle nekaj povedati o nedovoljenih gradnjah, ki so 
bile začete pred uveljavitvijo tega zakona, ki se zdaj pripravlja. 

Glede odstranitve objekta in vzpostavitve prejšnjega stanja zemljišča ve- 
ljajo predpisi o urbanističnem planiranju, to je, da se vse to opravi na stroške 
prejšnjega lastnika. Zdi se mi, da bi ta formulacija vplivala, da do novih ne- 
dovoljenih gradenj ne bi več prihajalo. Namreč besedilo, kakršno smo preje- 
li, govori o tem, da lahko prejšnji lastnik odstrani material s svojega objekta. 
Ampak to še ni dovolj. Potrebno je, da se zemljišče vzpostavi v prejšnje stanje 
v celoti, kar določajo urbanistični predpisi že danes. 

Za zaščito nedovoljenih gradenj, ki so jih začeli graditi pred letom 1972, 
sodimo, da bi bilo potrebno v prehodnih določbah postaviti tezo, ki bi se glasila: 
»Ce gre za razlastitev hiše ali posameznega dela stavbe, ki sta bila zgrajena 
brez predpisanega dovoljenja pristojnega organa do prve faze pred uveljavi- 
tvijo tega zakona, prejšnji lastnik nima pravice do odškodnine za ta objekt, 
ima pa pravico do nadomestnega stanovanja po merilih za dodeljevanje soli- 
darnostnih stanovanj«. 

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

1. Predlog zakona za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles, stališčih Družbenopolitičnega zbora in ostalih gradivih ter pred- 
loge, ki so bili dani v razpravi. 



9. seja 13 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Ce nihče, predlagam, da o njem glasujemo. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
založništvu. 

Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je 
za svojega predstavnika določil Dušana Tomšeta, samostojnega svetovalca v 
Republiškem komiteju za kulturo. 

K tej in naslednji točki dnevnega reda so bili poleg ostalih povabljeni 
predstavniki Zveze kulturnih organizacij Slovenije — seji prisostvuje tovariš 
Jože Humer, Sveta za kulturo pri Republiški konferenci Socialistične zveze 
delovnih ljudi in Društva slovenskih pisateljev. 

Z dopisom z dne 10. 10. 1978 smo prejeli amandmaje Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije k predlogu zakona, predlog zakona 
o založništvu z vnesenimi amandmaji in gradivo »Nekatere karakteristike 
današnjega položaja založniške dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji«. 

Predlog zakona z vnesenimi amandmaji so obravnavali: Odbor za druž- 
benoekonomske odnose, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki so dali poročila. Prejeli smo tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske 
odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem so vsebovana stališča, ki naj jih 
sprejme Družbenopolitični zbor. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Dušan 
Tomše, samostojni svetovalec v Republiškem komiteju za kulturo. Prosim! 

Dušan Tomše: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na mizo ste dobili dopis, datiran z včerajšnim dnem, v katerem predlagatelj 
daje še dva amandmaja. Se pravi, da boste glasovali o predlogu zakona z 
vnesenimi amandmaji, o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije ter še o 
teh dveh, na katera vas posebej opozarjam, ker je bilo malo časa za premislek. 
Gre za razširitev prvega odstavka 8. člena zakona, ki naj se v celoti glasi: 

»Delavci založniških organizacij se kot izvajalci združujejo v samoupravne 
interesne kulturne skupnosti in v druge ustrezne samoupravne interesne 
skupnosti.« 

S tem poizkuša predlagatelj v optimalni meri ugoditi stališčem Odbora 
za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora in Zakonodajno- 
pravni komisiji ter Izvršnemu odboru Kulturne skupnosti Slovenije. 

S predlaganim amandmajem se Zakonodajno-pravna komisija strinja. 
Drugi amandma, ki ste ga dobili na mizo, zadeva 31. člen, ki naj se razširi 

tako, da se v celoti glasi: 
»Založniške organizacije morajo opraviti postopek za sklenitev samouprav- 

nega sporazuma, s katerim med seboj usklajujejo programe založniške dejav- 
nosti v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona.« Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci Odbora in komisij še 
ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Zeli poročevalec Zakonodajno-pravne 
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komisije? (Ne.) Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Amandmaje k predlogu zakona, ki jih je predložil Izvršni svet dne 27. 7. 
1978, je šteti v smislu četrtega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije za sestavni del zakonskega predloga, zato o njih posebej ne bomo 
glasovali. 

Glasovali bomo najprej o amandmajih Izvršnega sveta, ki so razvidni iz 
njegovega dopisa, ki ste ga prejeli danes na klop. 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
k prvemu odstavku 8. člena in k 31. členu. Se Odbor strinja z amandmaji? 
(Da.) Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim glasuje! (134 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k prvemu odstavku 8. 
člena in k 31. členu sprejeta z večino glasov. 

Glasovati moramo še o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki so 
razvidni iz poročila Komisije z dne 3. 11. 1978. Zakonodajno-pravna komisija 
je umaknila svoja amandmaja k prvemu odstavku 8. člena in k 31. členu. To 
smo pravkar slišali. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 8., 11., 
15., 17., 19., 26., 41., 43. in 50. členu. Z amandmaji Izvršni svet soglaša. Ali se 
Odbor strinja s temi amandmaji? (Strinja.) 

Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (142 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 8., 11., 15., 
17., 19., 26., 41., 43. in 50. členu sprejeti z večino glasov. 

O amandmaju Odbora za družbenoekonomske odnose k drugemu odstavku 
11. člena ne bomo glasovali, ker je istoveten z amandmajem Zakonodajno- 
pravne komisije, o katerem smo že glasovali. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o založništvu z vnesenimi amandmaji. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o založništvu sprejet z večino glasov. 
Prav tako ugotavljam, da je predlog zakona o založništvu sprejet v skladu 

s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom obvestil predsednico Družbe- 
nopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o knjižničarstvu. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil 
Dušana Tomšeta, samostojnega svetovalca v Republiškem komiteju za kulturo. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali 
poročila. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Sonja 
Marič, delegatka za Zbor združenega dela s področja prosvete in kulture, št. 
okoliša 7! 



9. seja 15 

Sonja Marič: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši delegati! Skupina delegatov s področja prosvete in kulture, 7. 
okoliš, je ob obravnavi predloga za izdajo zakona o knjižničarstvu sklenila 
posredovati zboru naslednja stališča, ki jih je oblikovala na osnovi pripomb 
Odbora za knjigo pri Kulturni skupnosti Maribor. 

Mimogrede naj omenim, da je ta odbor obravnaval tudi že prejšnje variante 
predloga za izdajo zakona, prav tako pa tudi pripombe Društva bibliotekarjev 
Maribor k tem osnutkom. 

Skupina delegatov našega okoliša načelno soglaša s predlogom za izdajo 
zakona z dne 14. septembra letos in ugotavlja, da je predlagatelj upošteval 
nekatere pripombe, posredovane v razpravi ob prejšnjih osnutkih tez, in da 
je sedanji predlog že dopolnil z načeli zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. 

Menili smo le, da bi kazalo opozoriti na naslednja vprašanja in jih po 
možnosti upoštevati ob oblikovanju osnutka zakona, in sicer: 

Potrebno je naglasiti pomen knjižnic v celotnem družbenem sistemu 
informiranja, tako kot to izhaja iz temeljnih načel naše slovenske ustave. 
Povedati je treba, kdo imenuje delegate uporabnikov v organ upravljanja 
knjižnice. Poimenovanje delovne enote za knjižničarsko dejavnost se nam do- 
zdeva dokaj neustrezno, in to tako s strokovnega kot z jezikovnega stališča. 
Obstaja namreč tipologija knjižnic, ki je sprejeta v strokovnih krogih in je v 
rabi na Slovenskem in sicer poznamo nacionalno knjižnico, splošno izobra- 
ževalne, šolske, visokošolske in specialne knjižnice. Ne vidimo razloga, da ta 
tipologija ne bi našla mesta tudi v zakonu, saj bi bile tako razrešene še mo- 
rebitne nejasnosti. 

Matični knjižnici bi kazalo pripisati možnost sodelovanja pri razčlenitvi 
normativov za ustanovitev šolskih knjižnic. Želeli bi namreč, da bi bila za- 
deva enotno urejena in da ne bi bilo odvisno od posluha odgovornih dejav- 
nikov, ali in kako delujejo šolske knjižnice. 

O pomenu šolskih knjižnic za vzgojno-izobraževalni proces in o njihovem 
inkorporiranju vanj ni potrebno posebej govoriti, saj je to znano tudi tistim 
sredinam, ki niso prosvetne. 

Z zakonsko ureditvijo tega vprašanja bi tudi šolske knjižnice dobile svoje 
mesto v enotnem knjižničarskem sistemu. 

Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu ne predvideva strokovnega 
izobraževanja knjižničarskih delavcev. Po našem mnenju naj bi urejal zakon 
to vprašanje tako, kot ga urejajo na primer zakon o šolstvu, o delavcih v 
državnih organih in podobno. Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu na- 
laga sicer matični službi skrb za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
delavcev, vendar menimo, da v predlogu koncipirane naloge ne morejo služiti 
kot osnova za urejanje tako važnega vprašanja. Strokovnemu izobraževanju in 
družbenopolitičnemu usposabljanju knjižničnih delavcev moramo posvetiti 
posebno pozornost. Te doslej, po naši oceni, nismo v zadostni meri posvečali 
temu vprašanju, saj bi sicer imeli med knjižničnimi delavci večji odstotek 
aktivnih družbenopolitičnih delavcev in članov Zveze komunistov. 

Vsi, ki smo se kdajkoli oziroma kakorkoli srečali s knjižnico, in to Stori 
vsak človek v svojem življenju, bomo verjetno enotnega mnenja, da je vprašanje 
knjižničnih kadrov, njihovega strokovnega znanja, permanentnega izpopol- 
njevanja, zlasti pa družbenopolitičnega usposabljanja eno od neposrednih 
izhodišč za kvalitetno in uspešno delovanje knjižnic. 
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Pozdravljamo predlog Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora, 
da naj predlagatelj v naslednji fazi obravnavanja zakona predloži tudi analiti- 
čen in kompleksen prikaz položaja in problematike knjižnične dejavnosti pri 
nas. Hvala lepa. 

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

1. Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu 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 spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (140 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 osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. Izvršni svet je za svojega predstavnika določil to- 
variša Franca Godeša, namestnika predsednika Republiškega komiteja za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

K tej in 11. točki dnevnega reda je bil poleg ostalih posebej povabljen pred- 
stavnik Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli v prečiščenem besedilu. Osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki so dali poročilo. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Franc Godeša, namestnik predsednika Republiškega ko- 
miteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. Prosim! 

Franc Godeša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih pred- 
stavlja uskladitev veljavnega zakona z medrepubliškim dogovorom o skupnih 
kriterijih pri urejanju pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih in 
umrlih borcev, ki se urejajo s predpisi socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin. Zakon se hkrati tudi usklaja z nekaterimi kasneje izda- 
nimi zakoni. Na primer z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka, zako- 
nom o splošnem pravnem postopku, zakonom o družbenem varstvu otrok itd. 
Delno se z zakonom tudi izboljšuje nivo določenih oblik varstva vojaških in- 
validov, ki jih je v SR Sloveniji 10 421 osebnih in 10 879 družinskih. Ob upo- 
števanju predloga Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije je 
predlagatelj pripravil prečiščeno besedilo osnutka zakona ter v posameznih 
členih z velikimi črkami označil predlagane spremembe in dopolnitve. 

Pomembnejše spremembe in dopolnitve osnutka zakona so: starostna meja 
kot splošni pogoj za priznanje invalidskega dodatka se znižuje za ženske od 55 
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na 50 let; znesek manj kot 100 din, ki se kot dohodek ne upošteva, se veže na 
ustrezen odstotek mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov 10%; za 
redni dohodek od kmetijske dejavnosti se šteje 0,40% katastrskega dohodka, 
kar je uravnoteženo s sedanjim 2-kratnim katastrskim dohodkom. 

Pravica do poklicne rehabilitacije, oskrbnine in zdravstvenega varstva med 
poklicno rehabilitacijo se prizna tudi osebam, ki jim ni bilo priznano svojstvo 
vojaškega mirovnega invalida iz naslova bolezni zaradi prenizkega odstotka 
invalidnosti, če znaša njihova telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih 
najmanj 30 %. 

Variantni predlog je, da se znesek oskrbnine za čas poklicne rehabilitacije 
določi v višini 100 % povprečnega mesečnega osebnega dohodka na zaposle- 
nega v SR Sloveniji iz preteklega leta. Sedaj velja 80 % oziroma po varianti II. 
90 % povprečnega mesečnega osebnega dohodka zaposlenih občanov. 

Za realizacijo temeljnih zakonskih rešitev bi bilo potrebno zagotoviti v 
republiškem proračunu za leto 1079 12 milijonov 162 tisoč 627 dinarjev dodat- 
nih finančnih sredstev. Za realizacijo zakona ob sprejetju variantnih rešitev pa 
po prvi varianti 13 milijonov 865 tisoč 887 dinarjev, po varianti II. pa 13 mili- 
jonov 14 tisoč 257 dinarjev. 

Predlagatelj je upošteval pri izdelavi osnutka zakona pripombe in pred- 
loge pristojnih teles Skupščine Socialistične republike Slovenije. Tako na pri- 
mer komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije glede všteva- 
nja take enote katastrskega dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do denar- 
nih prejemkov po tem zakonu, da se v odnosu na novi izračun katastrskega 
dohodka ne bo poslabšal sedanji materialni položaj vojaških invalidov. 

Osnutek upošteva tudi pripombe Zakonodajno-pravne komisije glede roka 
za priznanje pravic do invalidskega dodatka po uveljavitvi tega zakona. 

Na predlog Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora zdru- 
ženega dela in tudi Zbora občin Skupščine SR Slovenije ohranja osnutek za- 
kona variantne rešitve, da se s tem daje možnost nadaljnje razprave o sprejetju 
bodisi osnovnih bodisi variantnih rešitev. Variantne rešitve so dobile podporo 
tako v organih Republiškega odbora Zveze združenj borcev Slovenije kot tudi 
pri Komisiji za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije. Izpadla je le 
varianta k 20. členu, po kateri bi bili oproščeni prispevka k stroškom za zdra- 
vila tudi tisti dobivalci družinske invalidnine, ki ne prejemajo polnega inva- 
lidskega dodatka. Taka rešitev namreč ne sodi v zakon, ker se to področje ureja 
s samoupravnimi sporazumi o pravicah in obveznostih iz zdravstvenega varstva. 

Predlagatelj je na predlog Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine 
SR Slovenije proučil tudi vprašanje možnosti, da bi se pri določanju pravice do 
invalidskega dodatka vštevali med dohodek samo dohodki invalidskega upra- 
vičenca in njegovega zakonca, ne pa tudi otrok in staršev, ki živijo z upravi- 
čencem v skupnem gospodinjstvu. Tak predlog je bil dan tudi za področje 
urejanja občinskih priznavalnin. 

Predlagatelj ugotavlja, da je invalidski dodatek najpomembnejša oblika do- 
polnilnega varstva vojaških invalidov v republiki ter ga je od 22 204 osebnih 
in družinskih invalidskih upravičencev, prejemalo v letu 1977 7316 oseb, in 
sicer polni invalidski dodatek 3709 upravičencev, znižanega zaradi upoštevanih 
dohodkov pa 3607 oseb. V letu 1977 je bilo za invalidski dodatek porabljenih 
160 milijonov 380 tisoč 65 dinarjev ali povprečno na upravičenca 21 921 dinarjev 
letno. Tudi večina za leto 1978 določenih sredstev v republiškem proračunu v 
višini 200 milijonov 997 tisoč dinarjev bo porabljenih za invalidski dodatek. 

2 
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Glede na 3607 oseb, ki že prejemajo zaradi upoštevanih dohodkov znižani 
invalidski dodatek ter bi ob neupoštevanju dohodka otrok in staršev imeli pra- 
vico prejemati višjega kot doslej oziroma polni invalidski dodatek, ter še glede 
na dodatno število upravičencev, ki bi na novo pridobili pravico, in z ozirom 
na navedena finančna sredstva, ki se dajejo v ta namen, bi sprememba kri- 
terijev pri priznavanju pravic do invalidskega dodatka v nakazani smeri za- 
htevala občutno povečana finančna sredstva in s tem dodatne finančne obvez- 
nosti iSR Slovenije, ki ne bi bile v skladu z načeli resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Iz teh razlogov predlagatelj zakona ni mogel vnesti določila, da bi se pri 
določanju pravice do invalidskega dodatka vštevali med dohodek samo dohodki 
invalidskega upravičenca in njegovega zakonca. 

V razpravi o osnutku zakona so člani pristojnih odborov in Komisije za 
vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije podprli variantne rešitve, ki jih 
vsebujeta 5. in 24. člen, kar bo predlagatelj pri izdelavi predloga zakona tudi 
upošteval. 

Predlagatelj tudi sprejema predlog skupščinskih teles, ki je bil dan k 26. 
členu osnutka zakona, da se višina oskrbnine invalidu, ki je na poklicni reha- 
bilitaciji in vzdržuje družino, ustrezno poveča, odvisno od števila vzdrževanih 
družinskih članov. Izvršni svet bo izdelal predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o smislu gornjih predlogov ter ga čimprej predložil v spre- 
jetje Skupščini SR Slovenije, tako da bi lahko začel veljati že s 1. 1. 1979. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci Odbora in 
komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Antolašič. 
38. okoliš! 

Ivan Antolašič: K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih imamo delegati 38. okoliša naslednji pripombi: 

K 3. členu: Ta člen določa cenzus za pridobitev pravic do invalidskega do- 
datka in sicer pogoj, da nima upravičenec in njegovi družinski člani rednih 
dohodkov, ki bi na upravičenca presegali 70 °/o mejnega zneska, ki ga določi 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče 
leto. Za leto 1978 znaša mejni znesek 2377 dinarjev, cenzus preseže družinski 
invalidski upravičenec ali vojaški invalid, ki ima na primer 2500 din pokoj- 
nine. Menimo, da bi morali pri določitvi cenzusa pri odmeri invalidskega do- 
datka upoštevati vsaj znesek zajamčenega osebnega dohodka v SR Sloveniji. 

Pripomba k 9. členu: Ta člen določa redne dohodke, ki se štejejo pri 
obremenitvah. Pri tem zajema tudi štipendijo uživalca, medtem ko pri druž- 
beni pomoči kadrovske štipendije ne upoštevamo kot redni dohodek. 

Menimo, da je potrebno kriterije izenačiti. Hvala lepa. 

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

zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 

lidih se sprejme. 
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2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pred- 
loge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih, ter predloge, dane 
v razpravi na seji zbora. 

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

Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj pro- 
sim glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati. Nadalju- 
jemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 do 
1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912—1918. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Franca Godeša, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojske in vo- 
jaških invalidov. 

Osnutek zakona ste prejeli v prečiščenem besedilu. 
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: Od- 

bor za družbenoekonomske odnose, Komisija za vprašanja borcev NOV in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Go- 
deša, namestnik predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov! 

Franc Godeša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo 
v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912—1918 vse- 
buje prečiščeno besedilo zakonskih določb, objavljenih v Uradnem listu SRS 
št. 51/71, št. 19/73. 

Besedilo se tudi zakonodajno-pravno usklajuje. Iz dosedanjega zakonskega 
besedila pa se izločajo tiste določbe, ki so imele značaj prehodnih določb in se 
ne uporabljajo več. 

Zakon določa, da borci za severno mejo in slovenski vojni dobrovoljci, ki 
nimajo pravice do zdravstvenega varstva po drugih predpisih, uživajo zdrav- 
stveno varstvo po tem zakonu, v enakem obsegu, kot je določen s predpisi 
o zdravstvenem varstvu. 

Zakon uvaja nov sistem določanja nadomestila za stroške letnega dopusta, 
ki naj bi znašalo vsako leto 75 °/o mejnega zneska najnižjih pokojninskih pre- 
jemkov, ki ga določi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za tekoče leto. S tem se uvaja avtomatizem pri določanju te pravice 
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ter odpade potreba, da znesek vsako leto z odlokom določi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Kot varianta je predlagana sedanja ureditev, s tem, da 
znesek nadomestila za stroške letnega dopusta, ki je bil leta 1971 določen v vi- 
šini 600 dinarjev, nadomestimo z valoriziranim zneskom za letošnje leto v vi- 
šini 1748 dinarjev. 

Predlog za izdajo zakona s tezami so pristojna telesa Skupščine SR Slove- 
nije v celoti sprejela. Pri tem sta Komisija za vprašanja borcev NOV Skupšči- 
ne SR Slovenije in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije pod- 
prli temeljno besedilo k 3. členu, oba odbora za družbenoekonomske odnose, 
Zbora združenega dela in Zbora občin, pa sta predlagala, naj ostaneta tudi v 
osnutku zakona temeljna in variantna rešitev ter naj se delegati v nadaljnji 
razpravi odločijo o sprejetju ene ali druge rešitve. 

Predlagatelj je prav zato ohranil v 3. členu osnutka zakona tako temeljno 
kot variantno besedilo, sicer pa je vključil v besedilo osnutka ureditev, ki iz- 
haja iz zakonskih tez. Podprt je bil tudi predlog, da se predloži zakon Skup- 
ščini SR Slovenije v prečiščenem besedilu. 

Glede na to, da so pristojna skupščinska telesa podprla osnovno rešitev 
k 3. členu, jo bo predlagatelj tudi vključil v predlog zakona. 

Kar zadeva predloge za razširitev pravic do brezplačne vožnje oziroma do 
voženj s popustom tudi na spremljevalce, se predlagatelj v celoti strinja z 
mnenjem Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, da takih 
pravic nimajo niti borci NOV in vojaški invalidi, med njimi niti nosilci Par- 
tizanske spomenice 1941 niti narodni heroji. Zato razširitev teh pravic borcev 
za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev ne bi bila sprejemljiva. 

Predlagatelj tudi pripominja, da v primerih, ko te osebe uveljavljajo pra- 
vice iz zdravstvenega varstva ter potrebujejo na potovanju spremljevalca, lahko 
uveljavijo na podlagi predpisov o zdravstvenem varstvu pravico do brezplačne 
vožnje tudi za spremljevalce. 

V zvezi s pripombo, da se pravica do brezplačne vožnje oziroma voženj s 
popustom ne izkorišča, pa lahko navedemo podatek, da je od 1680 upravičen- 
cev v letu 1978 do 31. oktobra 1978 izkoristilo brezplačno ali znižano vožnjo 
v razne kraje Jugoslavije 531 upravičencev. Od tega v kraje na jugu države 
52 oseb. Do tega datuma je Republiški komite za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov dobil tudi račune transportnih podjetij v višini nad 183 000 
dinarjev. 

V zvezi s predlogom za pojasnilo delegata iz 38. okoliša za gospodarstvo, 
Ljubljana-Šiška, da naj bi se tistim borcem, ki ne izkoristijo brezplačne vožnje, 
dalo denarno povračilo, je treba reči, da pri nobeni kategoriji borcev oziroma 
občanov ni bil doslej uporabljen sistem, da bi namesto sicer omogočene, vendar 
neizkoriščene vožnje kdo lahko dobil denarno nadomestilo. Sicer pa je to tudi 
praktično nemogoče izvesti, ker so, kot izhaja iz prejšnjih podatkov, te vožnje 
opravljene na najrazličnejših relacijah in po najrazličnejših cenah. Predlaga- 
telj tega predloga iz teh razlogov ni mogel upoštevati in vnesti v osnutek za- 
kona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci Odbora in komisij še 
ustno dopolniti poročilo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
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1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 
verno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912 in 1918 se sprejme. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pred- 
loge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
(Nihče.) 

Ce ne, bomo glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na statut Narodne 
banke Slovenije. 

Statut je predložila v obravnavo Narodna banka Slovenije, ki je za svoje 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določila tovariša Škofij anec Martina 
in tovariša Kramžar Vlada. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije pa je za svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Zvonka Drakslerja, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za finance. 

Z dopisom z dne 27. 10. 1978 smo prejeli sporočilo Narodne banke Slove- 
nije, ki nas obvešča, da je Svet Narodne banke Slovenije že upošteval vse pri- 
pombe Zakonodajno-pravne komisije k statutu Narodne banke Slovenije. 

Z istim dopisom smo prejeli tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Statut sta obravnavala Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 19. 10. 1978, smo prejeli predlog odloka o potrditvi statuta 
Narodne banke Slovenije. Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Zeli poročevalec Odbora še ustno 
dopolniti poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi statuta Narodne banke 
Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (139 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi statuta Narodne banke Slo- 
venije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije je za svojega predstavnika k obema predlogoma 
odlokov določila tovariša Tomaža Kavčiča, člana Komisije. 

1. Predlog odloka o izvolitvi dveh članov Odbora za podeljevanje prvo- 
majske nagrade dela je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je dal k predlogu 
pozitivno mnenje. 

I - :tat SV.ti-šEloe SRS 



22 Zbor združenega dela 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog 
odloka o izvolitvi dveh članov Odbora za podeljevanje prvomajske nagrade 
dela. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi dveh članov Odbora za po- 
deljevanje prvomajske nagrade dela sprejet z večino glasov. 

S tem sta v Zboru združenega dela izvoljena za člana odbora za podelje- 
vanje prvomajske nagrade dela tovariš Edo Kričej in Miloj ka Lahajnar. 

2. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhov- 
nega sodišča Socialistične republike Slovenije je predložila v obravnavo Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je dal k predlogu 
odloka pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Ivan 
Antolašič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Ivan Antolašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve naj v bodoče 

pri izbiri kandidatov za sodnike porotnike upošteva tudi delavce, ki združujejo 
svoje delo v družbenih dejavnostih, kot na primer v prosveti in kulturi. Pri to- 
kratnem imenovanju sodnikov porotnikov je opaziti, da so delavci iz omenje- 
nih dejavnosti zapostavljeni. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! O tem predlogu bomo ob- 
vestili Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Zeli še kdo razpravljati? Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sod- 
nikov porotnikov Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. Kdor je 
za predlog, naj prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov Vrhovnega sodišča Socialistične Republike Slovenije sprejet z večino 
glasov. 

S tem je v Zboru združenega dela izvoljenih 53 sodnikov porotnikov Vrhov- 
nega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na dopolnilno delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko 
področje 38. okoliša Ljubljana-Siška bo odgovoril tovariš Ivan Kogovšek, re- 
publiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za industrijo. Prosim! 

Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dajem odgovor na dopolnilno delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina 
delegatov za gospodarsko območje, 38. okoliš, Ljubljana-Siška, ki se glasi: »Za- 
kaj so se pri odgovoru na postavljeno delegatsko vprašanje v zvezi z opravlja- 
njem strokovnih izpitov delavcev, ki delajo pri gradnji objektov, upoštevala le 
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določila člena 40 zakona o graditvi objektov, pri tem pa se je ugotovilo ne- 
skladje z drugim odstavkom 5. člena zakona o srednjem šolstvu ter se je spre- 
jela pobuda za uskladitev zakona o graditvi objektov z zakonom o združenem 
delu ter zakonom o srednjem šolstvu?« 

Republiški sekretariat za industrijo po ponovni obravnavi delegatskega 
vprašanja in dopolnilnega delegatskega vprašanja ugotavlja, da se v vpra- 
šanju prepletata dva različna pojma, in sicer: vodje del in odgovorni vodja del. 
Vodja del je lahko po splošnih aktih organizacij združenega dela vsak njen 
delavec, ki izpolnjuje pogoje, ki jih organizacija sama določi. Zakon o graditvi 
objektov (Uradni list št. 42/73) pa opredeljuje le pojem odgovorni vodja del. 
Ta je lahko po določbi 40. člena zakona le diplomirani inženir, inženir ali tehnik 
z opravljenim strokovnim izpitom. Zato lahko le-ti prevzamejo tudi odgovor- 
nosti v zvezi z graditvijo objektov. Ze v razpravi ob sprejemanju omenjenega 
zakona je bilo prisotno vprašanje, kdo je lahko odgovorni vodja del, s kakšno 
izobrazbo in usposobljenostjo, da se mu lahko poverijo družbeno in strokovno 
odgovorne naloge pri graditvi objektov. Bilo je nedvoumno opredeljeno, da je 
lahko nosilec nalog in opravil odgovorni vodja del najmanj tehnik s končano 
4-letno tehnično šolo. Ta rešitev je bila sprejeta predvsem na podlagi program- 
ske usmeritve šolanja tovrstnih kadrov. 

Republiški Komite za vzgojo in izobraževanje je pravilno ugotovil, da de- 
lovodska šola oziroma poslovodske šole dajejo enako stopnjo izobrazbe kot 
tehnične šole, vendar se izobraževalna programa na obeh šolah razlikujeta. 
Znanja, ki jih dajejo delovodske šole, omogočajo delovodji operativno vodenje 
del oziroma skupin pri izvedbi del, znanja, ki jih dajejo tehnične šole, pa omo- 
gočajo tehniku projektiranje, pripravo in odgovorno vodenje dela. Tej usmeritvi 
sta prirejena tudi program in način opravljanja strokovnih izpitov po družbe- 
nih dogovorih (Uradni list št. 27/77), ki se omejujeta na praktično in teoretično 
usposobljenost strokovnjakov za opravljanje odgovornih del, nadzorstva in pro- 
jektiranja. 

Preverjajo se vsestranska strokovna usposobljenost kandidatov za oprav- 
ljanje družbeno odgovornih del v gradbeništvu. Odgovor, ki ga daje Republiški 
sekretariat za industrijo, je v skladu z veljavnim zakonom o graditvi objektov. 
Zato ne more dati druge razlage, kot jo pogojuje določba 40. člena. 

Ponovno pa poudarjamo, da je v pripravi uskladitev zakona o graditvi ob- 
jektov z zakonom o združenem delu, kjer se bodo ponovno preverile tudi do- 
ločbe o potrebni strokovni izobrazbi in usposobljenosti vseh, ki delajo na od- 
govornih investicijskih delih. Tedaj bo Republiški sekretariat za industrijo v 
javni razpravi podprl to pobudo združenega dela. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za gospodarsko področje, 22. okoliš — Črnomelj, bo odgovoril 
tovariš Maver Jerkič, namestnik republiškega sekretarja za urbanizem. Prosim! 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Črnomelj, ki delegirajo dele- 
gate v Zbor združenega dela, dajemo naslednja odgovora: 

1. Na vprašanje, ali bo spremenjena vrednost točke vplivala na stanarino. 
Zakon o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v 

družbeni lastnini določa le enoten način za revalorizacijo stanovanjskega sklada 
v družbeni lastnini v Socialistični republiki Sloveniji, kakor tudi višino amorti- 



24 Zbor združenega dela 

zacije od revaloriziranih vrednosti tega sklada. Zato sama sprememba vred- 
nosti točke ni namenjena neposrednemu spreminjanju stanarin. Povišanje sta- 
narin za posamezno leto je sedaj urejeno neodvisno od stopnje amortizacije in 
revalorizacije, in sicer z vsakoletno resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—il980. 

Predvideni prehod na ekonomske stanarine v naslednjem obdobju, na pod- 
lagi družbenega dogovora, ki je v obravnavi, skupno z gradivom »Uvajanje 
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva«, ka- 
terega bo obravnavala tudi Skupščina Socialistične republike Slovenije, je os- 
novan na naslednjih izhodiščih: 

a) na povprečni ceni stanovanj, zgrajenih v letu 1977 v Socialistični re- 
publiki Sloveniji, 

b) na povprečnem deležu stanarine v revalorizirani vrednosti stanovanj, 
ki je predvidena v višini 3,05 % od revalorizirane vrednosti, 

c) na predvideni stopnji rasti cen stanovanj, predvideni stopnji rasti oseb- 
nih dohodkov in dinamiki prehoda na ekonomske stanarine do leta 1982 ozi- 
roma po varianti do leta 1985. 

Po dogovoru naj bi bila delitev stanarine naslednja: 3,05% revalorizirane 
vrednosti znaša stanarina, od tega 1 % za amortizacijo, 1,65 %> za investicijsko 
vzdrževanje, 0,18 °/o za tekoče vzdrževanje skupnih delov in naprav v stano- 
vanjskih hišah in 0,22 % za stroške upravljanja. 

Iz navedenega je razvidno, da vrednost točke po samem zakonu o reva- 
lorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš ne bo vplivala na stanarino, ker bo 
stanarina določena z družbenim dogovorom o prehodu na ekonomske stanarine, 
ki bo predvidoma sprejet še v letošnjem letu. 

2. Na drugo vprašanje, ki se glasi: »Kakšno je razmerje med povprečno 
stanarino in osebnim dohodkom sedaj in kakšno bo po sprejetju zakona o re- 
valorizaciji?«, dajemo naslednji odgovor: 

Sedanje razmerje med povprečnim osebnim dohodkom in stanarino znaša 
6,2 °/o povprečnega osebnega dohodka za leto 1977. V povprečnem dohodku go- 
spodinjstva pa znaša 3,5 %. Z zakonom o amortizaciji in revalorizaciji se raz- 
merje ne bo spremenilo. Spremenilo pa se bo s prehodom na ekonomske sta- 
narine, in sicer različno za posamezno leto, glede na dogovorjeno stopnjo rasti 
cen stanovanj oziroma prehoda na ekonomsko stanarino. 

Tako je na primer za leto 1980 v predlogu napisano, da bo znašala 10,34 %> 
v povprečnem osebnem dohodku, v povprečnem dohodku gospodinjstva pa 
7,1 %. Vendar to ne na podlagi zakona o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj, temveč na podlagi družbenega dogovora o prehodu 
na ekonomske stanarine! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na predlog za pojasnilo, ki je 
bil dan na prejšnji seji zbora, in sicer od skupine delegatov za gospodarsko 
področje iz 9. okoliša, Idrija, bo odgovoril tovariš Tomaž Banovec, namestnik 
direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno planiranje. 
Prosim! 

Tomaž Banovec: Tovarišice in tovariši delegati! Pojasnilo dajem 
v imenu Republiškega sekretariata za urbanizem in Republiškega sekretariata 
za finance ter Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski 
sistem. 
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Skupina delegatov iz občine Idrija je z dopisom z dne 26. 10. 1978 postavila 
zahtevo za pojasnilo v zvezi s financiranjem izdelave družbenih in prostorskih 
planov v družbenopolitičnih skupnostih oziroma občinah za leti 1079 in 1980. 
Prosijo za pojasnilo, na kakšen način bodo dopolnjevane občine finančno po- 
krivale obveznosti, ki izhajajo zanje iz zakona o temeljih družbenega plani- 
ranja. 

■V sodelovanju z navedenima republiškima sekretariatoma in komitejem 
dajemo naslednje pojasnilo: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že sprejel izhodišča za financiranje 
splošne porabe v občinah za leto 1979 in jih posredoval v razpravo Skupščini 
SR Slovenije. Po opravljeni razpravi o izhodiščih bo pripravljen zakon o pro- 
računu, ki bo tako kot doslej vseboval kriterije in merila za dopolnilno financi- 
ranje občin iz republiškega proračuna. 

Financiranje urbanistične in geodetske dokumentacije v občinah bo torej 
obravnavano za vse občine v skladu s tem, kakšna bo odločitev Skupščine SR 
Slovenije glede dopolnilnega financiranja občin ter v odvisnosti od tega, kakšna 
bo odločitev glede višine sredstev za ta namen. Dokler zbori Skupščine SR Slo- 
venije o tem ne bodo odločali, upravni organi ne morejo dati nobeni občini 
konkretnih zagotovil glede financiranja splošne porabe. 

Zato predlagamo delegatom, ki so postavili delegatsko vprašanje, da se v 
zvezi s to problematiko aktivno vključijo v razprave v Skupščini SR Slovenije 
o izhodiščih za financiranje splošne porabe v letu 1979. Pri tem pa predlagamo, 
da upoštevajo tudi določene elemente usklajevanja: 

1. Občine kot družbenopolitčne skupnosti so bile do sedaj in bodo morale 
biti tudi v bodoče sposobne nositi finančna bremena za pripravo planskih do- 
kumentov. 

2. (Nekatere elemente in strokovna gradiva bodo pripravili poleg organov 
za planiranje skupščin občin še drugi udeleženci, zlasti pa samoupravne in- 
teresne skupnosti, ter bodo za te naloge zbrali ustrezna finančna sredstva. Tako 
bi lahko finančna bremena v zvezi s plani občin primerno razdelili. 

3. Kolikor so navedene možnosti izčrpane, je možno za te namene pridobiti 
del posebnih sredstev iz sklada za financiranje programske dokumentacije in 
razvojnih projektov, na osnovi pravilnika Komisije Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 

4. V okviru realizacije programa strokovnih in raziskovalnih del bo SR 
Slovenija posebno skrb posvetila tudi problemom manj razvitih in obmejnih 
občin in krajevnih skupnosti. Tako bodo udeleženci, v posebni obliki sicer, iz 
združenih sredstev financirano pridobili tudi usmeritve in strokovne projekcije 
ter dele informacijskega sistema in dokumentacijo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Obveščam delegate, da bodo 
odgovori na delegatska vprašanja objavljeni v Poročevalcu. Ali želi še kdo 
postaviti delegatsko vprašanje? Ce nihče, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za ude- 
ležbo in sodelovanje na današnji seji zbora in zaključujem 9. sejo Zbora zdru- 
ženega dela. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 11.30.) 
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(9. novembra 1978) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 10. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na podlagi 11. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvo- 
lili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in verificirali 
pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
izvolimo naslednje delegate: za predsednika Majdo Grzetič, za člana pa Mirana 
Vidica in Maksimiljano Stumfel. Ali so predlagani navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Če nihče, potem prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 10. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Majda Grzetič, za člana 
pa Miran Vidic in Maksimiljana Stumfel. Prosim Verifikacijsko komisijo, da se 
sestane in da pregleda pooblastila delegatov ter sestavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Iz- 
vršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Re- 
publiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, Izobraževalne skupnosti Slovenije, Republiškega sveta za vpra- 
šanje družbene ureditve, Republiškega sveta za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko, Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 
Skupščine mesta Ljubljana, Republiškega odbora sindikatov delavcev prometa 
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in zvez, Republiške skupnosti za ceste, Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet, Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet in 
Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije iz Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in delegati 
iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Prosim, da bi delegati, ki nameravajo zastaviti delegatska Vprašanja, ta 
vprašanja posredovali tovarišici sekretarki že na začetku seje, da bi lahko o tem 
obvestili Izvršni svet ali ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi namreč 
omogočili Izvršnemu svetu in funkcionarjem, da bi dali odgovore na zastav- 
ljena delegatska vprašanja morda že na današnji seji, če bo to mogoče. 

Na klop ste dobili nekaj gradiv in prosim, da bi v tem času, dokler ne 
opravi dela Verifikacijska komisija, pregledali tudi ta gradiva. 

Prehajamo na poročilo Verifikacijske komisije. 

Majda Grzetič: Tovarišice in tovariši delegati! Poročilo Komisije za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za 10. sejo, dne 9. 11. 1978. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo de- 
legatska pooblastila 142 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 86 dele- 
gatov, s prosvetnokulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstvenega 
področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in po- 
dobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij ter društev in drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi oboroženih sil v 
SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: za gospodarsko področje iz 7. okoliša 1 delegat, 15. okoliša 1 delegat, 21. 
okoliša 1 delegat, 28. okoliša 1 delegat, skupno 4 delegati; za prosvetno kul- 
turno področje iz 14. okoliša 1 delegat, za socialno-zdravstveno področje iz 9. 
okoliša 1 delegat, za kmetijsko dejavnost iz 6. okoliša 1 delegat in 7. okoliša 1 
delegat, skupno 2 delegata. Skupno je odsotnih 8 delegatov. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, bomo o poročilu glasovali. 
O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 

Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov potrdil poročilo Komisije za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila de- 
legatov za 10. sejo Zbora združenega dela. Ugotavljam, da lahko zbor veljavno 
odloča, ker je na seji navzoča večina delegatov. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
sva se s predsednico Zbora občin dogovorila, da bomo poslušali na skupnem 
zasedanju Zbora združenega dela in Zbora občin po končani 1. točki dnevnega 
reda uvodno obrazložitev k 2., 3., 4. in 5. točki dnevnega reda, ki jo bo po- 
sredovala tovarišica Mara Zlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, in Uvodno obrazložitev k 7. in 8. točki dnevnega reda, ki jo bo 
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podal tovariš Livij Jakomin, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega 
komiteja za promet in zveze. 

Prehajamo na določitev dnevnega reda. Za današnjo sejo zbora predla- 
gam naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda JO. seje Zbora združenega dela, 
2. osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 

ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, 
3. predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 

ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

4. predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek 
zakona, 

5. predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in 
strokovnih izpitih delavcev v državnih organih, 

6. problematika uresničevanja inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji, 
7. poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje sklad- 

nega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji, 
8. poročilo o varnosti v prometu v SR Sloveniji, 
9. predlog za izdajo zakona za spremembo 6. člena zakona o varnosti cest- 

nega prometa, 
10. predlog za obvezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa, 
11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Če nihče, 

bomo o predlaganem dnevnem redu glasovali. Kdor je za predlagani dnevni 
red, naj prosim glasuje! <135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet z večino glasov. 
Sedaj bomo počakali na delegate iz Zbora občin, da opravimo skupno za- 

sedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 1:1.05.) 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! 

Nadaljujemo z delom zbora. Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, 
to je na osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Osnutek zakona je Skupščini republike Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in republiškega 
sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej in na- 
slednji točki dnevnega reda so bili poleg ostalih posebej povabljeni predstav- 
niki Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Republiškega 
sveta za vprašanja družbene ureditve. 

Z dopisom z dne 31. 10. 1978 smo prejeli zakon o temeljih sistema državne 
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih. Z dopi- 
som z dne 19. 10. 1978 pa smo prejeli informacijo o nekaterih vprašanjih orga- 
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nizacije in delovanja državne uprave Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve. 

Osnutek zakona so obravnavali: odbori za družbenopolitični sistem našega 
zbora, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, ki so dali skupno poročilo, 
Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, ki je dal poročilo, ter Komisija 
za pravosodje, Komisija za narodnosti, Komisija za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija. Vse komisije so dale 
poročila.. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odbo- 
rov in komisij še ustno dopolniti poročila.? (Da.) Besedo ima tovarišica Marija 
Masnec, poročevalka Odbora za družbenopolitični sistem! 

Marija Masnec: Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združene- 
ga dela, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in Odbor 
za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora so na skupni seij 11. 
oktobra 1978 obravnavali osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Iz- 
vršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških 
upravnih organih. 

Odbori so na tej seji dali pobudo, da se organizira širša razprava o osnutku 
zakona. Predlagano je bilo, da naj se razprave organizirajo v nekaterih obči- 
nah in regijah. V to razpravo naj bi se aktivno vključili tudi člani odborov. 
Odbori so se zavezali, da bodo spremljali celotno javno razpravo o osnutku 
zakona. Doslej so bile opravljene razprave oziroma posveti v Novem mestu, 
Krškem, Obalni skupnosti, Dravogradu, Mariboru in Trbovljah, v katerih so 
aktivno sodelovali udeleženci iz 22 občin. 

V razpravah so sodelovali predstavniki Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, in sicer nekateri predstavniki zborov oziroma odborov, predstav- 
niki Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
ter predstavniki občin oziroma občinskih upravnih organov. Ob obravnavanju 
osnutka zakona je bila na posvetih izoblikovana vrsta splošnih pripomb, kot 
tudi pripomb k posameznim členom. 

V razpravi se je pojavila zahteva, da bi bilo potrebno ob zakonu izdati še 
vrsto instrukcijskih norm in drugih izvedbenih predpisov, ki naj bi bili pod- 
laga za enotno izvajanje določil zakona v posameznih občinah. V razpravi je 
bil podan predlog, da bi morali doseči poenotenje in racionalizacijo pri usta- 
navljanju kolegijskih upravnih organov na podlagi instrukcijskih norm. Prav 
tako je potrebno s temi predpisi določneje opredeliti pojme, kot so na primer: 
enostavne, zahtevnejše in najbolj zahtevne upravne zadeve. 

Različna mnenja so se v razpravi pojavila ob obravnavi 53. člena zakona, in 
sicer glede tega, kdo naj določi nomenklaturo enotnih nazivov za skupine isto- 
vrstnih del in nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in drugih po- 
gojev za opravljanje del in nalog v upravnih organih. Na posvetih je prevla- 
dovalo mnenje, naj to določi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, kot je navedeno v osnovnem tekstu. 

V zvezi z organizacijo medobčinskih inšpekcijskih organov so se pojav- 
ljali določeni pomisleki, predvsem glede učinkovitosti teh organov pri oprav- 
ljanju inšpekcijskega nadzora. Nedvomno bo potrebno prav organizaciji teh 
organov posvetiti čimvečjo pozornost, saj je to osnovni pogoj za njihovo učin- 
kovito delovanje. 
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V razpravi je zavzemala pomembno mesto tudi obravnava delovnega časa 
v upravnih organih. Delovni čas v upravnih organih je potrebno določiti v 
skladu s tendenco, da bo lahko delovni človek in občan urejal svoje zadeve pri 
pri teh organih v svojem prostem času, kar ima za posledico spremembo do- 
sedanjega delovnega časa. V razpravi so tudi poudarili, da bi bilo to potrebno 
urediti z zakonom oziroma z izvedbenimi predpisi ter enotno za vse občine. 

Vrsta odprtih vprašanj se je pojavila ob obravnavanju 174. člena osnutka 
zakona, ki določa, da delavcu v upravnem organu, ki v določenem roku ne 
opravi strokovnega izpita, preneha delovno razmerje. V razpravi so se pojavila 
različna mnenja, in sicer, da takemu delavcu delovno razmerje ne bi smelo 
prenehati oziroma da bi bilo potrebno tako določbo v zakonu ohraniti ter 
vztrajati pri opravljanju strokovnega izpita kot podlagi za nadaljnje delo 
v upravnem organu. Ob tem je bilo opozorjeno, da imajo delavci v upravnih 
organih dovolj možnosti za dodatno izobraževanje in da je potrebno vztrajati 
pri zaostrovanju pogojev. 

Razprave so opozorile tudi na problem članov izvršnih svetov v občinah. 
Volitve članov izvršnih svetov so bile opravljene še pred izidom zveznega 
zakona, ki je postavil pogoje oziroma kriterije, katere osebe ne morejo biti 
člani izvršnega sveta. Situacija v občinah je torej v nasprotju s 25. členom 
tega zakona. 

V nadaljevanju bi še opozorila, da je v poročilu Odbora za družbeno- 
politični sistem z dne 25. 10. 1978 prišlo do tiskovne napake. Pripomba k 45. 
členu se pravilno glasi: »Glede na opozorilo predlagatelja, da obstajajo glede 
določb v tem členu tudi drugačna razmišljanja, in sicer v tem smislu, da se 
v krajevnem uradu- lahko opravljajo administrativno-tehnična opravila tudi 
za delovanje delegatskega sistema v krajevni skupnosti (kar je manj obvezujoče 
kot v sedanjem tekstu), se je Odbor opredelil za sedanjo rešitev; to je v skladu 
s smernicami Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
ki vidi krepitev političnega zaledja v usmeritvi, da se celotna strokovna služba 
organizira tako, da je v pomoč pri delu delegacijam«. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Be- 
sedo ima tovarišica Majda Grzetič, delegatka za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 12. okoliš! 

Majda Grzetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona in v načelu podpira pred- 
lagano besedilo, vendar pa ima k posameznim nejasnim določbam nekatere 
pripombe; s tem v zvezi je sprejela naslednja stališča: 

Skupina meni, da je določba, ki govori o tem, da se v upravnem organu 
lahko opravljajo tudi določene strokovne naloge za ustrezno samoupravno 
interesno skupnost, premalo določna oziroma nejasna. Tu bi morali v zvezi 
z načinom opravljanja teh nalog posebej opredeliti, kako se opravljajo, rešiti 
vprašanje odgovornosti, hkrati pa povezati z vlogo strokovnih služb samo- 
upravnih interesnih skupnosti, glede na to, ali bodo te službe še obstajale 
oziroma če ne bodo ustanovljene. 

Pri 19. členu predlagamo, da se varianta črta, medtem ko naj bo pri 53. 
členu sprejeta varianta. 

Glede nove vloge krajevnih uradov, ki jo opredeljujejo določila navedenega 
zakona, menimo, da bodo s tem krajevni uradi opravljali dvojno vlogo, najprej 
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svoje upravne naloge, potem pa še druge naloge za krajevno skupnost. Ob 
upoštevanju tega dejstva navedeno določilo zakona (člena 45.) ni jasno in ga 
je treba spremeniti. To se še posebej kaže v tem, da krajevni uradi glede na 
svojo vlogo že tako opravljajo nekatere naloge za krajevno skupnost, predvsem 
pa v tem, da jim nudijo oziroma preskrbijo vse podatke, s katerimi razpo- 
lagajo. 

Glede na pooblastilo iz 83. člena za vodenje upravnega postopka bi kazalo 
navezati to besedilo tudi na tiste določbe zakona, ki govorijo o sistematizaciji 
del in nalog upravnega organa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Franka 
Balantič, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 19. okoliš! 

Franka Balantič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati ! Osnutek zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu" ter o 
republiških upravnih organih so v lendavski občini obravnavali tudi zbori 
Občinske skupščine. Zbori Skupščine so podprli usmeritev osnutka zakona 
in izrazili prepričanje, da bo s sprejetjem tega zakona, kakor tudi zakona o 
družbenih svetih, storjen pomemben korak k nemotenemu urejanju zadev, ki 
so v precejšnjem razkoraku glede na spremembe v družbenopolitičnem si- 
stemu, nastale s sprejetjem nove ustave, zakona o združenem delu ter kon- 
gresnih dokumentih ZK. Zbori Skupščine, pred tem pa zlasti delavci v uprav- 
nih organih in Izvršni svet, so še posebej temeljito proučili vse variantne 
predloge ter se do njih opredelili. Na osnovi opredelitev z razprave na seji 
Skupščine predlagamo: 

K 19. členu: Varianta k prvemu odstavku naj se črta. Menimo, da naj bi 
se sekretariat ustanovil za tista področja in funkcije, ki so v izključni ali 
pretežni pristojnosti družbenopolitične skupnosti, ker gre za širše področje, 
kot pa če se ustanovi sekretariat le s področja pristojnosti upravnih organov. 

K 42. členu: Predlagamo, da se črta variantni dodatek, kar pomeni, da se 
načelniki oddelka lahko imenujejo izmed članov Izvršnega sveta in tudi delav- 
cev, ki niso člani Izvršnega sveta. 

K 53. členu: Upošteva naj se varianta, kar pomeni, da naj bi nomen- 
klaturo enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in nalog, enotne zahteve 
glede strokovne izobrazbe in drugih pogojev določili izvršni sveti občinskih 
skupščin z dogovorom. 

K 119. členu: Upošteva naj se varianta. Prispevek vodilnih delavcev in 
delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje Izvršni svet, naj bi ugotavljala 
delovna skupnost, v katero spadajo vodilni delavci in delavci s posebnimi 
pooblastili in ne izvršilni organ — Izvršni svet. 

K 158. členu: Upošteva naj se varianta. Delavci delovnih skupnosti samo- 
upravnih organov naj bi s samoupravnim sporazumom določili primere in 
pogoje, na podlagi katerih je mogoče razporediti delavca na druga dela in 
naloge v drugi upravni organ, ki ustrezajo njegovi izobrazbi. 

K 162. členu: Ta člen opredeljuje ukrepe za kršitev delovnih obveznosti. 
Predlagamo, da naj bi se pri tretjem ukrepu — razporeditev k drugim delom 
in nalogam za čas od .1 do 6 mesecev — čas ukrepa podaljšal od enega me- 
seca do največ enega leta, kot to določa 151. člen zakona o delovnih razmerjih. 

K 197. členu: Ta člen določa sestavo in delovno področje koordinacijske 
komisije pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Predlagamo, da se upo- 
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števa varianta drugega, tretjega in četrtega odstavka, kjer je določeno, da 
koordinacijsko komisijo sestavljajo predsednik in podpredsednik Izvršnega 
sveta in da lahko na seji sodelujejo tudi funkcionarji, ki vodijo republiški 
upravni organ, ko se razpravlja o zadevah z njihovega delovnega področja. 

K 210. členu: Varianta naj ostane, kar pomeni, da naj ostane tudi 
ta člen. 

K drugim določbam v osnutku zakona Skupščina in pa naša delegacija 
nimata pripomb. 

Predsednik Emil Tomaž ič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Lesar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš. 

Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupnem sestanku obeh skupin, ki delegirajo delegate v Zbor občin in v Zbor 
združenega dela, smo v kranjski občini obravnavali predlagani osnutek in 
sprejeli številna stališča, ki pa jih na tem mestu ne bom pojasnjeval od člena 
do člena, pač pa bom podal le kratek povzetek. Prosim pa, če bi celoten tekst 
stališč upoštevali kot naš prispevek k današnji obravnavi tega osnutka. 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da bo po sprejetju zakona o sistemu 
državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in zakona o dopolnilnem izobraževanju, o pripravništvu in 
strokovnih izpitih delavcev v upravnih organih po dolgem času spet v celoti 
s predpisi urejeno področje državne uprave v širšem smislu. 

Sedanji položaj glede organizacije občinskih organov državne uprave je 
znan in ugotovimo lahko, da prizadevanja ob dogovarjanju o financiranju 
državnih organov niso bistveno pripomogla k poenotenju te organizacije. 

Zdi se nam ustrezna rešitev, da so v osnutek vključene tudi posebne do- 
ločbe o inšpekcijah, o izvajanju zakona o splošnem upravnem postopku in o 
delovnem času. Mislimo celo, da bi bilo smotrno vključiti vanj tudi določbe 
o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev 
v državnih organih, kar pa zaradi različnih faz v pripravi obeh zakonov 
najbrž ne bi bilo izvedljivo. Vsekakor pa bi morali doseči, da se v obeh predpisih 
ne bi določbe ponavljale. Enako velja tudi za določbe o družbenih svetih. 

Obseg zakona je velik, saj obsega osnutek 180 členov, pri čemer je treba 
upoštevati še 172 členov zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave 
in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih. Pri takšnem obsegu 
je velika tudi nevarnost nepreglednosti, ponavljanj in neusklađenosti. Osnutek 
se vsem tem nevarnostim ni uspel izogniti, zato bi njegov obseg lahko bil 
brez škode manjši. 

Glede vsebine osnutka je treba še povedati, da v »sistemskem« delu prav 
malo dopolnjuje zvezni zakon glede vprašanj položaja, vloge, pravic, dolžnosti 
in odgovornosti izvršnih svetov in upravnih organov. Na sploh je v osnutku 
zakona veliko večja pozornost posvečena vprašanjem, ki zadevajo upravne 
organe, kot pa tistim v zvezi z izvršnimi sveti. Celo pri splošnih določbah 
so n. pr. opredeljene obveznosti na področju ljudske obrambe in družbene 
samozaščite samo za upravne organe (14. člen). Najbrž bi se dalo opredeliti 
nekatere skupne posebnosti glede občinskih izvršnih svetov, po katerih se ti 
razlikujejo od zveznega ali republiškega, podobno kot osnutek vsebuje posebne 
določbe za občinske upravne organe. Te posebnosti pa so po našem mnenju 
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prišle premalo do izraza. V kompletnem besedilu naših pripomb tudi navajamo 
konkretne primere, ki pa jih ne bi tu ponavljal. 

Ponoven pretres oziroma dopolnitev zaslužijo tudi nekatera razmerja med 
republiškimi in občinskimi organi, ki bi v prvi vrsti morala biti vzpostavljena 
med istovrstnimi organi: med skupščinami, izvršnimi sveti in med upravnimi 
organi, ne pa, da ima n. pr. Republiški izvršni svet večje pristojnosti v raz- 
merju do občinske skupščine kot občinski izvršni svet v razmerju do orga- 
nizacij združenega dela. Razmerja do samoupravnih interesnih skupnosti tudi 
niso povsem jasna. 

Osnutek nadalje tudi ne ureja nekaterih drugih zadev, ki bi jih po našem 
prepričanju moral, pa jih prepušča drugim predpisom, družbenim dogovorom, 
samoupravnim sporazumom in drugim samoupravnim splošnim aktom. 

Nekatere formulacije v osnutku pa so premalo določne, nerazumljive, 
površne in tudi nedosledne, kar smo tudi podkrepili s konkretnimi primeri iz 
posameznih delov osnutka. 

V nadaljevanju navajamo še nekatere konkretne pripombe k posameznim 
členom osnutka, ki pa jih, kot že rečeno, ne bom našteval. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Avgust 
Kocjan, delegat za Zbor združenega dela s področja državnih organov, 4. 
okoliš. Prosim! 

Avgust Kocjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 4. okoliša s področja državnih organov, Družbenopolitičnih 
organizacij ter društev je v načelni razpravi o osnutku zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Socialistične republike Slovenije ter o 
republiških upravnih organih sprejela naslednja stališča in pripombe: 

Skupina podpira mnenje Sveta za vprašanja družbene ureditve glede 
nadzorstva nad izvajanjem predpisov v upravnem postopku, in sicer v tem 
smislu, da ni pravne podlage za organiziranje posebnega inšpekcijskega orga- 
na, saj je Izvršni svet odgovoren za nadzor nad izvajanjem zakonov in delom 
upravnih organov. Delegati se strinjajo tudi s tem, da bi organizirali posebno 
službo, ki bi zasledovala izvajanje zakona o upravnem postopku in o tem ob- 
veščala Izvršni svet, opravljala strokovno instruktažo ter dajala strokovne 
nasvete v zvezi z delom pri izvajanju zakonov in tako dalje. 

Skupina prav tako podpira mnenje Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve glede opredelitve, da se opravljanje inšpekcijskega nadzora iz 
občinske pristojnosti praviloma organizira v medobčinskih organih, da pa je 
originarno opravilo in funkcija občine, da se odloča, ali bo sama organizirala 
te organe ali pa se bo sporazumela z eno ali več občin za organiziranje skup- 
nega organa. Iz tega sledi, da republiški zakon ne more normativno zavezati 
občin, dai so dolžne organizirati skupne organe za opravljanje inšpekcijskega 
nadzora iz pristojnosti občin. 

Delegati ocenjujemo, da je predlagatelj pri pripravi osnutka povsem iz- 
hajal iz organizacije republiških upravnih organov in to apliciral na vse občine 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlagamo, da Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun izdela model organizacije uprave v eni izmed naših občin. 

Delegati na splošno ugotavljamo velike pristojnosti funkcionarjev, ki vo- 
dijo upravni organ, pri tem pa niso konkretno izdelana razmerja med delovno 
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skupnostjo in funkcionarjem. Le v posameznih členih je določeno, kako se 
rešuje spor med delovno skupnostjo in funkcionarjem. Mnenja smo, da bi 
bilo potrebno posebej določiti način reševanja sporov oziroma nesoglasij. 
Nadalje bi bilo potrebno tudi določiti odgovornost funkcionarja, ki vodi upravni 
organ, če ne pridobi predhodnega mnenja delovne skupnosti. 

V podrobni obravnavi po členih pa so delegati skupine dali naslednje 
konkretne pripombe in predloge: 

K 7. členu: Glede na to, da je zagotavljanje pogojev za delovanje delega- 
cij in delegatov zelo širok pojem, naj se v prvem odstavku 7. člena konkretno 
opredeli, kateri so ti pogoji. 

K 20. členu: V zvezi z vodenjem dela uprave menimo, da naj bi upravo 
vodil načelnik in ne direktor. Predvsem za tiste uprave, kjer se opravlja v pre- 
težni meri upravno delo, se nam zdi taka terminologija bolj primerna. 

K 42. členu: Mnenja smo, da variantni dodatek ni sprejemljiv, ker nastopa 
načelnik upravnega organa v dvojni funkciji. Ce bi pa ta variantni dodatek 
ostal, naj se pred besedo »izmed« doda beseda »praviloma«. 

K 44. členu: Natančneje naj se opredeli, kateremu organu pripadajo kra- 
jevni uradi. V zvezi s tem pa je treba tudi bolj razmejiti pristojnosti krajevnih 
skupnosti in krajevnih uradov. 

K 53. členu: Skupina delegatov se zavzema za besedilo člena in ne za vari- 
ante ter predlaga, da naj nomenklaturo enotnih nazivov sprejme Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije skupaj z Inštitutom za javno 
upravo. 

K 47. členu: Delegati predlagamo, da naj bo upravni inšpektor tudi stro- 
kovni inštruktor za upravni postopek. 

K 90. členu: V zvezi s tem členom predlagamo, da se na področju Socialisti- 
čne republike Slovenije uredi okvirno enoten delovni čas upravnih organov. 
Tu predvsem mislimo na uradne ure upravnih organov. 

K 92. členu: Na koncu tega člena naj se doda, da se lahko odredi delo 
v podaljšanem delovnem času tudi v primeru, če ni mogoče drugače zagotoviti 
javnega reda in miru. 

K 108. členu: Predlagamo, da se prispevek delovne skupnosti ugotavlja 
po vnaprej določenih kriterijih, ki jih določa samoupravni sporazum, sklenjen 
med Izvršnim svetom in delovno skupnostjo. Nesprejemljivo je, da se dela in 
naloge ocenjujejo, saj je pri tem potrebno primerjati sprejeti program dela 
z izvršenim programom dela in na osnovi tega ugotoviti prispevek delovne 
skupnosti. Verjetno bi bilo potrebno, da se taka ugotovitev obravnava vsaj 
dvakrat letno. 

V vseh členih, kjer je govor o oceni in ocenjevanju, naj se ta termin 
nadomesti z besedama »ugotovi« oziroma »ugotavlja«. 

K 111. členu: Za delavce v delovni skupnosti, ki opravljajo določena teh- 
nična opravila ali določene storitve za upravne organe, naj se opredeli od- 
govornost teh delavcev do upravnih organov in njihov prispevek k uspešnemu 
delu upravnih organov (uporaba zakona o združenem delu in o svobodni me- 
njavi dela). 

119. členu: Črta naj se varianta. Drugi odstavek tega člena naj se spremeni 
v tem smislu, da ugotovi prispevek vodilnih delavcev in delavcev s posebnimi 
pooblastili Izvršni svet po predhodnem mnenju delovne skupnosti. 

K 122. členu: Zakon o združenem delu določa, da delavec prejema osebni 
dohodek tudi na osnovi inovacij, racionalizacije ali drugih oblik ustvarjalnosti, 
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za kar je potrebno izdelati osnove in merila, te pa opredeliti v samoupravnem 
splošnem aktu. Nesprejemljivo je, da o osebnem dohodku iz tega naslova od- 
loča funkcionar, ki vodi upravni organ. 

K 158. členu: Predlagamo, da se sprejme osnovno besedilo člena in ne 
varianta. 

K 163. členu: Besedilo tega člena naj se uskladi z besedilom 200. člena 
zakona o združenem delu. Torej naj določeno število članov disciplinske ko- 
misije, ki morajo biti izven delovne skupnosti upravnih organov, izvolijo 
delavci, ne pa da jih imenuje Izvršni svet. Ne vidimo namreč vzroka, da bi 
se to področje v upravnih organih urejalo drugače, kot se v organizacijah 
združenega dela. 

K 175. členu: Mnenja smo, da lahko funkcionar, ki vodi upravni organ, le 
predlaga imenovanje komisije, ki ugotavlja, da delavec ni zmožen opravljati del 
in nalog, imenuje pa to komisijo svet delovne skupnosti. 

K 272. členu: Roki iz drugega in tretjega odstavka tega člena naj se 
uskladijo oziroma ustrezno podaljšajo glede na 6-mesečni rok iz prvega od- 
stavka tega člena. 

K drugim členom skupina delegatov 4. okoliša ni imela pripomb. 

Predsednik Emil Tomažič: S tem je lista prijavljenih razpravi j alcev 
izčrpana. Kdo še, prosim, želi besedo? Besedo ima tovarišica Vera Fužir, 
delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 6. okoliš! 

Vera Fužir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbpr združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 6. okoliša, 
gospodarsko področje, ima naslednje pripombe k osnutku zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih. 

K 19. členu predlaga delegacija, da se sprejme osnovni tekst, brez variante, 
saj tako daje občinam možnost lastne presoje, na katerih področjih bodo 
ustanovile sekretariate. 

Pri 42. členu predlagamo, da odpade varianta. Če bi namreč sprejeli va- 
rianto, bi to pomenilo, da bodo ponovno izvršni sveti skoraj izključno sestav- 
ljeni iz predstojnikov upravnih organov, za kar pa smo že sedaj ugotovili, da ni 
bilo primerno. 

K 53. členu predlagamo novo varianto, in sicer tako, da bi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije določil nomenklaturo enotnih nazivov za skupine isto- 
vrstnih del in nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in druge pogoje, 
potrebne za opravljanje del in nalog v upravnih organih, in sicer na podlagi 
predhodnega dogovora izvršnih svetov občinskih skupščin. 

Predlagamo, da se 113. člen ponovno prouči in poišče ustreznejše določilo, 
ki bo delovni skupnosti upravnega organa omogočilo izvajanje vseh minimalnih 
samoupravnih funkcij tudi pri uporabi sredstev. Ce je namreč finančni načrt 
ali zaključni račun v skladu s sprejetim programom dela upravnega organa in 
v skladu s samoupravnim sporazumom iz 109. člena ter z drugimi predpisi in 
sporazumi, potem je nelogično, da funkcionar, ki vodi upravni organ, še do- 
datno ocenjuje morebitne motnje in posledice zaradi sprejetja teh dokumentov. 
To se lahko ugotavlja že pri oblikovanju sredstev ter pri sprotni uporabi teh 
sredstev in tudi pravočasno ukrepa, ne pa šele, ko sta sprejeta finančni načrt 
ali zaključni račun. 
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Pri 118. členu predlagamo, da se črtata drugi in tretji odstavek, saj po- 
menita prehudo poseganje v samoupravne pravice delovne skupnosti. 

Pri 119. členu naj obvelja variantni predlog, ob upoštevanju pripombe k 
118. členu. 

K 45. členu postavljamo vprašanje primernosti tega določila. Kolikor se 
bodo v krajevnih uradih opravljala administrativna in tehnična opravila tudi 
za delovanje delegatskega sistema v krajevni skupnosti, bo to nujno zahtevalo 
precejšnje povečanje zaposlenih v teh uradih, poleg tega pa lahko pričakujemo, 
da bodo krajevne skupnosti zahtevale, da se ti krajevni uradi odprejo tudi 
tam, kjer jih doslej ni bilo in bi torej zaradi te zakonske zahteve morali biti 
na novo odprti. To pa seveda zahteva nova investicijska vlaganja v prostore, 
opremo in podobno. 

Razumljivo je, da delovna skupnost upravnih organov ne more imeti 
takšnega obsega samoupravnih pravic, kot jih imajo delavci v združenem delu 
po zakonu o združenem delu ter drugih predpisih, pa vendar obstaja občutek, 
da delavci v upravnih organih praktično skoraj ne poznajo oziroma ne bodo 
poznali samoupravljanja, saj skoraj o vseh pomembnejših vprašanjih odloča 
funkcionar, ki vodi upravni organ. 

Zato se poraja vprašanje, ali bo delavec, ki v lastni sredini nima razvitega 
samoupravljanja, znal oceniti, upoštevati in vrednotiti samoupravna razmerja 
v organih in organizacijah, s katerimi bo pri opravljanju svojih nalog nepo- 
sredno sodeloval. Menimo, da naj bi se posamezna določila o samoupravnih 
pravicah delovne skupnosti ponovno proučila in po možnosti našle ustreznejše 
rešitve, ki bi bolj stimulirale delavca v upravnih organih za razvoj samo- 
upravnih oblik dela in odločanja. 

Končno meni naša delegacija, da bi moral predlagatelj zakona jasno pove- 
dati, kakšen finančni učinek bo imelo izvajanje omenjenega zakona za sred- 
stva republike in občin. Pri tem dajemo splošno pripombo k uveljavljeni praksi, 
da predlagatelji posameznih zakonov običajno navedejo finančne posledice 
sprejetja posameznega zakona samo na ravni republike, nikdar pa, kakšne 
posledice bodo nastale pri izvajanju zakona v občinah. Zato zahtevamo, da se 
v bodoče pri pripravi osnutkov in predlogov zakonov upošteva tudi ta zahteva 
in da se prikažejo finančne posledice tudi v občinah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še prosim želi besedo? Besedo ima 
tovarišica Marija Masnec, delegatka za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 5. okoliš. Prosim! 

Marija Masnec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Posredujem stališča 5. okoliša za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
sprejeta v zvezi z osnutkom zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Predlagatelj osnutka zakona v drugem odstavku 17. člena našteva, da so 
individualni upravni organi sekretariati oziroma oddelki uprave, zavodi itd. 
V razpravi smo izrazili pomisleke, če ne bi veljalo obdržati enotnega naziva 
organa, bodisi sekretariat ali oddelek. Nekatere občine bodo pri organizacij- 
skih spremembah sprejele naziv sekretariat, druga pa za enako dejavnost od- 
delek. Tako bodo nazivi za enake dejavnosti v različnih občinah različni. Me- 
nimo, da bi morala biti dana možnost za naziv, ki bi bil enoten v vsej republiki. 
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Predlagamo, da se v 19. členu osnutka uporabi variantni predlog, po 
katerem se sekretariat ustanovi za področja, na katerih je izvrševanje politike 
in zakonov ter predpisov in drugih splošnih aktov v izključni ali pretežni 
pristojnosti upravnih organov. 

Menimo, da bi bilo določilo prvega odstavka, ki navaja »upošteva področja 
družbenopolitične skupnosti«, preširoko, zato predlagamo, da se sprejme va- 
riantni predlog. 

V določila 20. in 21. člena, kjer je govora o ustnovitvi uprave in zavodov, 
so bili v razpravi izraženi pomisleki. Ce bi te zavode ustanovili kot delovne 
organizacije in ne kot upravne organe, bi finančno poslovali na principu ve- 
ljavne zakonodaje. Takim zavodom postane osnovni motiv formiranje dohodka, 
ne pa delo po nalogu skupščine. Menimo, da je taka opredelitev zgrešena, saj 
nuđenje uslug v takih zavodih postaja izredno drago, zato bi morda bolj 
ustrezala ustanovitev zavodov kot upravnih organov. 

V razpravi smo ob opredelitvi skupnih strokovnih služb (32. in 33. člen 
osnutka) razmišljali, katere službe oziroma zadeve združiti v te skupne službe. 
Dovolj jasno je stališče, kar zadeva glavno in sprejemno pisarno, ekonomat, 
računovodstvo, administracijo, vključujoč potrebe za skupščino in izvršni svet. 
Kam in kako organizacijsko vezati na primer kadrovsko službo, zadeve borcev 
NOV, krajevne skupnosti, vojaške invalide, preventivno službo itd., pa ostaja 
nejasno. 

K 42. členu, kjer je govor o ustanovitvi oddelkov namesto sekretariatov, 
je naše stališče isto kot v zvezi s 17. členom. V zvezi z drugim odstavkom 42. 
člena pa predlagamo, da se sprejme variantni predlog, tako da bi se ta od- 
stavek glasil: »Oddelek (sekretariat) vodi načelnik, ki ga imenuje in razre- 
šuje občinska skupščina izmed članov Izvršnega sveta«. To predlagam zato, 
ker bi sicer predsedniki komitejev in sekretarji sekretariatov bili podvrženi 
rotacijskemu postopku, načelniki, če niso člani Izvršnega sveta, pa le reelekciji. 
Seveda se je treba zaradi tega zavestno opredeliti, kakšne zahteve bomo po- 
stavili pred ljudi, ki bodo prevzemali in opravljali omenjene funkcije. 

Tudi pri 53. členu predlagamo, da se sprejme variantni predlog, ker me- 
nimo, da se je bolj realno za nomenklaturo enotnih nazivov v občinah dogovoriti 
na nivoju občin, za republiške upravne organe pa na nivoju republike. 

V zvezi s tretjim poglavjem (družbeni sveti za upravne organe in upravna 
področja) menimo, da naj bi se le-ti formirali tam, kjer bodo organizirani 
individualni upravni organi. Kjer bodo organizirani kolegijski upravni organi, 
pa bi bili družbeni sveti le podvojitev postopkov in zadev. Družbeni sveti kot 
kolegijski organi bi formirali svoja stališča, za drug, zopet kolegijski organ 
pa komite. 

Menimo, da bi razvitejše občine morale formirati vsaj 3 komiteje, in 
sicer komite za družbeno planiranje, komite za urbanizem, komunalne, grad- 
bene in stanovanjske zadeve in komite za družbene dejavnosti. 

Določila 92. člena niso v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Menimo, 
da je ali potrebna uskladitev z veljavno zakonodajo ali pa je potrebno jasno 
povedati, da to ni potrebno in zakaj ne. 

V sedmem poglavju (dohodek delovne skupnosti) predlagamo, da se črtajo 
113. člen ter drugi in tretji odstavek 118. člena. Mnenja smo, da bi ta dva 
člena v predlagani obliki preveč ožila samoupravne pravice delavcev v delovni 
skupnosti, če bi bile vse dokončne odločitve v pristojnosti Izvršnega sveta. Gre 
namreč za to, da sredstva, ki so dodeljena delovni skupnosti, niso neomejena, 
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delavcem pa le mora biti poverjeno toliko zaupanja, da bodo v okvirih samo- 
upravnih organov in na osnovi sprejetih aktov sposobni razpolagati S sredstvi, 
ki so jim zaupana. Analogno tej opredelitvi je samoupravno odločanje o .raz- 
poreditvi sredstev, finančnem načrtu, zaključnem računu itd. v drugih delov- 
nih organizacijah (družbenih dejavnostih ali združenem delu), kjer tudi do- 
končno ne odloča Izvršni svet. 

Tudi v 119. členu predlagamo, da se sprejme variantni predlog ter dopolni 
tako, da bo nagrajevanje funkcionarjev rezultat njihovega vloženega dela in 
prizadevanj. 

V desetem poglavju (delovna razmerja delavcev v delovnih skupnostih 
upravnih organov) so nekateri členi prav tako neusklađeni z zakonom o delov- 
nih razmerjih. Konkretno mislimo tu na 151. in 173. in morda še kakšen člen. 

Zakon o delovnih razmerjih vodilnim delavcem ali funkcionarjem namreč 
ne daje pooblastil, kakršna so opredeljena v teh in morda še v kakšnih drugih 
členih predlaganega osnutka. Zato menimo, da velja v takih primerih jasno po- 
vedati, ali se s sprejetjem tega zakona negirajo določila druge veljavne zakono- 
daje ali pa je potrebno predlagani osnutek še temeljiteje pregledati ter ga po 
potrebi uskladiti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Franc Cafnik, delegat za Zbor združenega dela, 
s področja gospodarstva, 16. okoliš, Maribor! 

Franc Cafnik: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši delegati! Kot delegatu in delavcu, ki se ukvarja z varstvom pri delu, 
mi dovolite nekaj pripomb tudi v tej zvezi. Menim, da bi bilo treba v 139. 
členu osnutka zakona na koncu poleg vseh ostalih naštetih zadev dodati tudi 
ureditev celovitega varstva pri delu. 

V 131. členu govorimo o odškodninski odgovornosti. Po zakonu v zdru- 
ženem delu so delavci odškodninsko odgovorni svoji organizaciji, prav tako pa 
je tudi organizacija vzajemno odgovorna delavcem. Torej bi bilo treba do- 
dati določilo, kako je v primeru, ko delovna skupnost povzroči škodo oziroma 
ko ima delavec pravico zahtevati odškodnino od delovne skupnosti. 

V 172. členu je določeno, da delavec ne more biti oproščen plačila odškod- 
nine, če je škodo povzročil namenoma. Zakon o združenem delu pravi (enako 
tudi pravilnik), da če škodo povzroči iz grobe malomarnosti ali namenoma. 
Torej je treba dodati tudi »iz grobe malomarnosti«. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Zeli besedo predstavnik predlagatelja? Prosim, besedo ima Jože Pacek, član Iz- 
vršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun! 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na- 
loga predlagatelja očitno ne bo tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. To 
ste gotovo že sami ugotovili iz dosedanjih razprav v konferencah delegacij, 
v družbenopolitičnih organizacijah, v skupinah in tudi iz današnje razprave. 
Zavoljo tega mi dovolite nekatera pojasnila. Očitno bom prisoten tudi ob 
obravnavi predloga zakona, zato se moramo najbrž dogovoriti o določeni 
orientaciji. 
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Kot predlagatelji se vsekakor zavezujemo, da bomo skrbno proučili vse 
dane predloge, pobude in pripombe. Vendar moram ugotoviti, da je bilo že v 
današnji razpravi danih nekaj predlogov, ki so si bili izrazito nasprotujoči. 
Zato bo treba pri pripravi predloga poiskati pač tiste rešitve, ki so najpri- 
mernejše in v skladu s celotnim sistemom. Naloga predlagatelja po poslovniku 
Skupščine je, da v zadnji fazi obrazloži, kaj je od vseh pripomb in predlogov 
sprejel in kaj ne. 

Ugotavljam, da nismo v celoti sledili pozivu, da je treba ta zakon ob- 
ravnavati skupaj z zveznim zakonom. Iz tega razloga je Skupščina tudi poslala 
vsem delegatom zvezni uradni list z zveznim zakonom o temeljih sistema 
državne uprave. 

Težiti k dopolnjevanju republiškega zakona z zveznimi normami je po 
mnenju predlagatelja napačno. Napačno predvsem zato, ker je v nasprotju 
z resolucijo o zakonodajni politiki, ki jo je ta skupščina sprejela pred letom in 
pol in po kateri ne smemo v zakonih ponavljati stvari, ki so urejene v drugih 
zakonih, vključno z zveznimi. To pa je napačno tudi s sistemskega vidika. 
Namreč, nesprejemljivo je zvezno zakonsko normo, vsebovano v zveznem za- 
konu, ki ga je sprejela Zvezna skupščina v skladu z ustavnimi pristojnostmi, 
vključevati v republiški zakon in jo tako ponovno dajati v postopek pred to 
skupščino. Temu smo se kar se da izogibali, vendar opozarjamo, da je treba 
videti oba zakona kot celoto. 

V zvezi s splošno pripombo, ki je bila tudi danes prisotna, namreč, da 
zakon zmanjšuje obseg samoupravnih pravic delavcev v delovnih skupnostih 
upravnih organov, si štejem za dolžnost opozoriti na naslednje. 

Obseg in vrsto samoupravnih pravic zaradi enotnosti določa zvezni zakon. 
V republiškem zakonu smo skušali, kolikor se je dalo, skrbno urediti način 
uresničevanja teh pravic, obveznosti in odgovornosti. Pri tem naj še opozorim, 
da veljavni zakon o samoupravljanju iz leta 1965, o samoupravljanju in 
samoupravnih pravicah in obveznostih delovnih ljudi v delovnih skupnostih 
državnih organov določa, da razen o sredstvih skupne porabe in volitev samo- 
upravnih organov o vseh drugih vprašanjih in samoupravnih splošnih aktih 
odločajo delavci v soglasju s predstojnikom. To je torej veljavna ureditev. 
Ta institut odločanja s soglasjem predstojnika pa je v predloženem osnutku 
docela opuščen in je odločanje o samoupravnih pravicah o pristojnosti delovne 
skupnosti. To razliko moramo seveda jasno imeti pred očmi. 

Glede na osebno odgovornost predstojnika pa je predvidena njegova inter- 
vencija le v primerih, ko se s samoupravnim splošnim ali posamičnim aktom 
delovne skupnosti krši zakon ali drug predpis in če je ogroženo pravočasno in 
uspešno opravljanje funkcij organa. V primerih, ko delovna skupnost ne bi 
upoštevala opozoril predstojnika, naj bi odločal izvršni svet. Pri odločanju o de- 
lovnih razmerjih imata vpliv tako delovna skupnost kot predstojnik. Del ka- 
drovske politike je v tem, s kakšnimi kadri se opravljajo funkcije organa. Pri 
disciplinski odgovornosti in podobno bo skušal predlagatelj v skladu z danimi 
pripombami zagotoviti večji vpliv delovne skupnosti, kot ste v razpravi tudi 
predlagali. 

In še besedo, dve o podzakonskih predpisih. V razpravi je tudi predlog za 
izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Republiškega 
izvršnega sveta. Dana je bila na primer pripomba, da se, in to je najbrž prav, 
v drugem delu tega zakona gleda z vidika republiških razmer, potreb in intere- 
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sov. Najbrž pa bi bilo napak iti dlje, kot smo šli v sistemskem delu tega za- 
kona. To bi namreč predstavljajo kršitev ustave, kajti v ustavi imamo izrecno 
zapisano, da republika lahko ureja samo načela za organizacijo in delo občin- 
skih upravnih organov. Kot veste je popolnoma skladno z našim samoupravnim 
sistemom, da bodo morali statuti občin in odloki, ki jih bodo sprejemali dele- 
gati na ravni občinskih skupščin, urediti vsa konkretna vprašanja organizacije 
in podobno. 

Glede na poziv, da naj izdelamo konkreten model, želim povedati na- 
slednje. V Sekretariatu smo čakali na to razpravo in oceno, ki jo danes dobi- 
vamo s tezami, da bi jo ponudili vsem občinskim skupščinam oziroma izvršnim 
svetom z opozorili, kaj je potrebno urediti v statutih občin in kaj v odlokih. 
Namenoma pravim s tezami, ker so bile pobude tudi v okviru Skupnosti slo- 
venskih občin. Sestavljanje vzorcev v centru ali v pisarni kljub vsemu prever- 
janju ne more ustrezati konkretnim razmeram in potrebam v posamezni občini. 
Zavedam se, da je Sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
dolžan strokovno pomagati pri razvijanju sistema državne uprave s temi pred- 
pisi in tudi sicer nuditi pomoč. Vzelo pa bi preveč časa, če bi vam hotel našteti 
vse podzakonske predpise, ki morajo sistem kot ga predstavlja zakon, do 
konca razviti. 

Ponovno se zavezujem, da bomo skrbno proučili vse današnje pripombe, 
kot tudi včerajšnje, dane v Družbenopolitičnem zboru. Zavezujem se tudi, da 
se bomo potrudili pri predlogu zakona in vas informirali, katere pripombe smo 
sprejeli in katerih ne ter zakaj ne. Hvala lepa. 

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. Osnutek zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ni pripomb.) 

Če nihče, predlagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in re- 
publiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil prav 
tako tovariša Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
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Predlog za izdajo zakona so obravnavali: odbori za družbenopolitični si- 
stem našega zbora, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, ki so dali skupno 
poročilo, Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, ki je dal poročilo, 
Komisija za narodnosti, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Zakonodajno-pravna kmisija, ki so prav tako dale poročila. Ali želi 
predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poročilo! (Ne 
želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in ostalih gradivih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 

prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na predlog za iz- 
dajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika določil Slavka Kocjana, pomočnika sekretarja Sekreta- 
riata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

K tej točki dnevnega reda sta poleg ostalih povabljena predstavnika Re- 
publiškega sveta za vprašanja družbene ureditve in Republiškega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Z dopisom z dne 31. 10. 1978 smo prejeli predlog za izdajo zveznega zakona 

o družbenih svetih. Informacija Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve o nekaterih vprašanjih družbene vloge, položaja, organizacije in de- 
lovanja družbenih svetov v družbenopolitičnem sistemu socialističnega samo- 
upravnega združenega dela pri nas je bila objavljena v Poročevalcu št. 20. 

Predlog za izdajo zakotna s tezami za osnutek zakona sta obravnavala Od- 
bor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta dala poročili. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora 
in Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in ostalih gradivih. 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) 

Če nihče, prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
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 dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih de- 
lavcev v državnih organih. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta, in repu- 
bliškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda so bili poleg ostalih posebej povabljeni pred- 

stavniki Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: odbori za družbenopolitični si- 
stem Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, ki so 
dali skupno poročilo, Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, ki je prav 
tako dal poročilo, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta dali poročili. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Želijo predstavniki odborov 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
(Nihče.) Ce nihče, bomo glasovali. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Še je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na analizo o pro- 
blematiki uresničevanja inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji. 

Analizo o problematiki uresničevanja inšpekcijskega nadzora v SR Slove- 
niji je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Packa, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

Prejeli smo tudi osnutek sklepov in priporočil za nadaljnje uveljavljanje 
inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 
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Predsednica Družbenopolitičnega zbora, ki je zasedal včeraj, me je ob- 
vestila, da je Družbenopolitični zbor na seji dne 8. 11. 1978 obravnaval proble- 
matiko uresničevanja inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji, osnutek sklepov in 
priporočil za nadaljnje uveljavljanje inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji 
pa kot gradivo k tej problematiki. 

V razpravi na zboru je bilo namreč ugotovljeno', da v tem aktu navedeni 
sklepi in priporočila niso take narave, da bi z njimi Skupščina SR Slovenije 
nalagala obveznosti in predlagala ukrepe, pač pa gre v teh primerih za 
usmeritve Izvršnega sveta, ki naj v okviru svoje pristojnosti določi aktivnost 
za nadaljnje uveljavljanje inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji. Zato 
predlagam, da v tem smislu tudi naš zbor obravnava predloženo problematiko. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (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! V 
imenu predlagatelja potrjujem to, o čemer vas je ravnokar informiral tovariš 
predsednik. Tudi predlagatelj se je s stališči Družbenopolitičnega zbora v 
celoti strinjal, zato predlagam, da ne odločate o osnutku priporočil in sklepov 
za nadaljnje uveljavljanje inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji. Seveda to 
ne pomeni, da problemi, ki so zapisani v sklepih, priporočilih in v sami ana- 
lizi, ne bi obstajali. Dejansko obstajajo in jih vi gotovo v dobršnem delu 
poznate, res pa je, da gre za vprašanja, organizacijska, kadrovska in podobna, 
ki jih lahko urejajo izvršni sveti oziroma tudi inšpekcijski organi neposredno. 
Razprave v delovnih telesih tako usmeritev podpirajo. Morebitna današnja 
razprava pa bo seveda za Izvršni svet dragocena pri nadaljnji aktivnosti in 
opredeljevanju problemov na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca Odbora 
in Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želita.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Tone Andreuzzi, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 12. okoliš. Prosim! 

Tone Andreuzzi: Skupina delegatov je obravnavala navedeno pro- 
blematiko in ugotavlja, da ni mogoče sprejeti navedenih priporočil v predlo- 
ženem besedilu, predvsem ne prve in druge točke. 

Prva in druga točka priporočil sta preveč splošni, saj nista definirani »po- 
moč — podpora«, čeprav ju na primer izvršni sveti občin, predvsem našega 12. 
okoliša, dajejo ob obravnavi nekaterih poročil o delu izvršnih služb. 

Na področju inšpekcijskih služb je bil sprejet zakon o inšpekcijah, ki do- 
loča položaj in vlogo inšpekcijskih služb. Hkrati pa ob tem predpisu obstajajo 
tudi posamezni zakoni, ki, ustrezno področju, organizacijsko in strokovno ure- 
jajo inšpekcijski nadzor. Iz navedenih predpisov že izhaja jasna opredelitev 
o povezovanju inšpekcijskih služb. Ob vsem tem se zato sprašujemo, kolikšna 
bo učinkovitost priporočila, če ob tem ne opredeljuje tudi drugačnega načina 
dela inšpekcij, večjo strokovnost, večjo delitev dela pri opravljanju posamez- 
nega inšpekcijskega nadzora, kajti glede na tako široko področje posameznih 
inšpekcij ni mogoče pričakovati, da bo en inšpektor, ne glede na izobrazbo, 
lahko uspešen pri vseh nalogah. Tak način dela pa je mogoč le z organizacijo 
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medobčinskih inšpekcijskih služb. Zato predlagamo, da se pri oblikovanju 
predloga priporočil tudi to upošteva. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Ker 
ne želi nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema analizo o pro- 
blematiki uresničevanja inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji in podpira do- 
sedanja prizadevanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na tem pod- 
ročju ter predloge in usmeritve za boljšo organiziranost inšpekcijskih služb in 
za večjo učinkovitost inšpekcijskega nadzora. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in upravni organi naj v okviru 
svojih pristojnosti in pooblastil odpravljajo slabosti na področju organizacije 
in delovanja inšpekcijskih služb, ki so opredeljene v gradivu, ter naj v ta 
namen sprejmejo tudi ustrezne sklepe. 

3. V republiki in občinah je potrebno v okviru izvršnih svetov skupščin 
družbenopolitčnih skupnosti zagotoviti usklajevanje dela med inšpekcijskimi 
organi ter med organi odkrivanja in pregona. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? Če 
nihče, predlagam, da glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (132 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na poročilo o iz- 
vajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in de- 
litve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. Za 
svojega predstavnika je določil Livija Jakomina, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda so bili poleg drugih povabljeni predstavniki 

Republiškega odbora sindikata delavcev prometa in zvez, Republiške skupnosti 
za ceste, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet in Sa- 
moupravne interesne skupnosti za PTT promet. 

Poročilo o izvajanju stališč je obravnaval Odbor za družbenoekonomski 
razvoj, ki je dal poročilo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbora 
še ustno dopolniti poročilo? {Ne želi.) Pričenjam razpravo. Menim, da bi najprej 
dali besedo tovarišu Jožetu Pečniku, predsedniku Republiškega odbora sin- 
dikata delavcev v prometu in zvezah. Prosim!« | 

Jože Pečnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sin- 
dikat delavcev prometa in zvez Slovenije je neposredno vključen v oblikova- 
nje in izvajanje sprejete prometne politike v SR Sloveniji. Vprašanja ure- 
janja odnosov v kopenskem, zračnem in pomorskem prometu so izredno po- 
membna in zahtevajo vsesplošne napore za njihovo uresničevanje in urejanje, 
in sicer ne samo pri nas v Sloveniji, zaradi pomembnega mesta, ki ga imamo 
glede na geografski položaj, pač pa se s podobnimi vprašanji razvoja in racio- 
nalizacije prometa ukvarjajo tudi naši bližnji in daljnji sosedje v zamejstvu, 
s katerimi večkrat izmenjamo svoje izkušnje in dosežke. 
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V Sindikatu prometa in zvez s posebnim zadovoljstvom ugotavljamo, da 
naša družbena skupnost z izredno pozornostjo spremlja razvoj prometne pa- 
noge ter neposredno sodeluje pri razreševanju prometne problematike, zlasti 
tistih vprašanj, ki presegajo področje združenega dela prometnih delavcev, so 
pa izredno pomembna za uveljavljanje enakopravnih odnosov med posamez- 
nimi prometnimi dejavnostmi in celovitim združenim delom. 

Menimo, da so se z ustanovitvijo Republiškega komiteja za promet in 
zveze začele stvari premikati na boljše, predvsem pa so bili spoznani ključni 
problemi in vprašanja v prometu in zvezah, ki so zavirali njihov hitrejši razvoj. 
Ti problemi so našli svoje mesto v gradivu, ki ga danes obravnavamo. 

V našem sindikatu smo sprejeli obveznost, da bomo sodelovali pri nekaterih 
vprašanjih akcijskega programa o izvajanju stališč, zato mi dovolite, da spre- 
govorim nekaj o nadaljnjem razvoju samoupravne organiziranosti na področju 
prometa in zvez, s poudarkom na samoupravnih interesnih skupnostih, ter o 
nekaterih problemih s področja kadrov in usmerjenega izobraževanja v pro- 
metu in zvezah. 

Izredno pomembna naloga sindikata je na področju nadaljnjega razvoja 
samoupravne organiziranosti in urejanja dohodkovnih odnosov, na kar nas 
zavezujejo stališča Skupščine, še posebej pa zakon o združenem delu. 
To celovito vprašanje je preobsežno, da bi ga opredeljevali za vsako prometno 
dejavnost posebej, ker je teh dejavnosti v prometu in zvezah devet. Najbolj 
obsežno pa je to vprašanje v velikih tehničnih in tehnoloških sistemih, kot sta 
železnica in pošta. Tudi v ostalih prometnih dejavnostih so ta vprašanja za- 
htevna, ker imajo prometni delavci izredno težke in svojstvene življenjske 
ter delovne pogoje, kot na primer mornarji, ki po več mesecev bivajo na ocea- 
nih, vozniki cestnega transporta, ki v glavnem opravljajo svoje delo v ožjem in 
širšem jugoslovanskem pa tudi v mednarodnem prostoru. 

Za urejanje samoupravne organiziranosti in dohodkovnih odnosov je sin- 
dikat pomemben dejavnik, velika sindikalna aktivnost pa je potrebna tudi 
znotraj posamezne dejavnosti za uveljavljanje zakona o združenem delu in za 
urejanje samoupravnih družbenoekonomskih in političnih odnosov znotraj 
le-teh. 

Železniški, PTT in luški delavci so bili izredno zavzeti v pripravah za na- 
stajanje in vsebinsko dograjevanje samoupravnih interesnih skupnosti. Pre- 
miki in rezultati v tej smeri so že vidni, saj uporabniki in izvajalci prometnih 
storitev v SR Sloveniji usklajujejo svoje interese za nadaljnji razvoj zadev, 
ki so posebnega družbenega pomena, ter s samoupravnim združevanjem dela 
in sredstev usmerjajo dohodek v skladu s sprejetimi razvojnimi potrebami in 
interesi družbe kot celote. 

Republiška samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet 
deluje že od leta 1974, proces oblikovanja temeljnih samoupravnih interesnih 
skupnosti pa se približuje že kraju. Znotraj teh temeljnih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za železniški in luški promet se bodo izražali interesi krajev- 
nih skupnosti kot uporabnikov, kar pomeni velik korak naprej v vsebinskem 
dograjevanju sistema, povezovanju interesov uporabnikov in izvajalcev stori- 
tev v železniškem in luškem prometu. 

Kakovostni premik v izgradnji sistema samoupravnega povezovanja in- 
teresov uporabnikov in izvajalcev PTT storitev, pomenijo ustanovljene enote 
samoupravnih interesnih skupnosti za PTT promet v okviru območnih interes- 
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nih skupnosti za to dejavnost. Znotraj enot interesnih skupnosti za PTT pro- 
met se bodo izražali zlasti interesi občine. 

Oblikovanje samoupravne interesne skupnosti za ceste se v SR Sloveniji še 
ni premaknilo. Kljub dolgotrajnim razpravam še ni oblikovan ustrezen si- 
stemski ukrep, ki naj bi bil podlaga za ustanovitev te samoupravne interesne 
skupnosti. Velik zaostanek v izgradnji cestne infrastrukture je tudi zaradi raz- 
drobljenosti in nepovezanosti interesov uporabnikov in izvajalcev, ker še ni 
v celoti stekel proces samoupravnega povezovanja. 

Iniciativni odbor za ustanovitev skupnosti za ceste v SR Sloveniji deluje 
že od leta 1975 in kljub vloženemu trudu še ni uspel svoje naloge uveljaviti, 
prav zaradi Velike zamude pri oblikovanju tega ukrepa. Vzrokov za zamudo 
je več, vendar je težko opravičljivo, da se cestno gospodarstvo do danes še ni 
samoupravno povezovalo znotraj sebe in z uporabniki prek interesne skupnosti. 

Tudi v zračnem in letališkem prometu zaostajamo na področju samo- 
upravne organiziranosti in povezovanja izvajalcev in uporabnikov teh stori- 
tev. Napredovalo je le združevanje sredstev, za obnovo letališč, manj pa po- 
vezovanje te dejavnosti z uporabniki letalskih storitev in usklajevanje skupnih 
interesov ter zadev, ki so nujne za nadaljnji razvoj te prometne zvrsti. 

V bodoče je potrebno na področju interesnih skupnosti poglobiti vsebinska 
vprašanja, ki so v tem času najbolj pereča. Delež transportnih stroškov v 
končni ceni izdelka je brez dvoma previsok, če ga primerjamo z deležem 
transportnih stroškov v končni ceni izdelka v razvitih državah. Pri nas pred- 
stavlja 17 °/o, v razvitih državah pa znaša le 5—6 %>. 

Vzrokov za tako visoko udeležbo transportnih stroškov je več, nahajajo pa 
se znotraj samega prometa. Zato jih bo nujno spoznati in odpraviti, tako kot 
začrtuje prometna politika, s temeljito delitvijo dela, specializacijo, integracij- 
skimi procesi in dohodkovnimi povezavami. So pa vzroki za visoke stroške tudi 
izven prometa. Združeno delo bo namreč moralo prej ko slej ugotoviti, da 
pravzaprav plačuje prometne storitve dvakrat. Prvič jih plača, ko se odloča 
za prevoznika, ki po delitvi dela predstavlja dražji prevoz in celo na dolgih 
razdaljah, drugič pa, ko združuje delo in sredstva za pokrivanje stroškov pro- 
metne infrastrukture. 

V sindikatu namreč ugotavljamo, da se delež tovora v železniškem gospo- 
darstvu ne povečuje v skladu s sprejeto prometno politiko ter da nenehno na- 
rašča obseg tovora v cestnem prometu. Neučinkovito izvajanje stališč je med 
drugim odsev vpliva režijskega transporta. Režijski promet pomeni 70 °/o zmog- 
ljivosti celotnega javnega cestnega prometa v Sloveniji. 

Področja režijskega transporta ne obvladamo, zato ga je nujno potrebno 
povezati z združenim delom pod istimi pogoji, to je, da se tudi ta čimprej pre- 
oblikuje v temeljno organizacijo združenega dela, kjer je to le mogoče. 

Kadrovska vprašanja v prometu in zvezah so prav tako izredno pomembna, 
zlasti ob ugotovitvi, da nam določenih poklicnih profilov v prometu primanj- 
kuje in da smo pri izobraževanju nekaterih profilov strokovnjakov za drugimi 
republikami. Vključevanje panoge prometa in zvez v Sloveniji v bolj razvite 
prometne tokove pa bo mogoče le z vključevanjem v prometno prakso zlasti 
visoko strokovnih in znanstvenih dosežkov z ustrezno izobraženimi kadri. 

V Sloveniji nimamo institucije, ki bi usposabljala visoko strokovne kadre 
s področja tehnične in komercialne prometne eksploatacije, čeprav hkrati ugo- 
tavljamo, da so v vseh drugih republikah podobne institucije že ustanovljene. 
Zavzemamo se za posebno prometno fakultetno izobraževanje, razmisliti pa je 
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potrebno tudi o takem sistemu izobraževanja visoko strokovnih kadrov v pro- 
metu, ki bi lahko usposabljal kadre ob delu, z interdisciplinarnim študijem in 
po za to posebej pripravljenem programu. Za primer navajam, da imamo 
v SR Sloveniji približno 800 doktorjev znanosti, od tega približno 30 s področja 
ekonomskih znanosti, s področja prometne eksploatacije pa ni niti enega. 

V sedanji fazi je Republiški odbor vključen v oblikovanje posebne izobra- 
ževalne skupnosti za promet in zveze, kar pomeni začetek uresničevanja pro- 
grama izvajanja prometne politike na področju usmerjenega izobraževanja. Po- 
sebna izobraževalna skupnost za promet in zveze bo v svoji nadaljnji aktiv- 
nosti izdelala predlog, kako dograjevati sistem usmerjenega izobraževanja tudi 
na področju visoko strokovnih kadrov, ki niso nujno potrebni le organizacijam 
združenega dela v prometu, temveč tudi upravnim organom, proizvajalcem 
transportnih sredstev, opreme, načrtovalcem prometne infrastrukture, delav- 
cem, ki se ukvarjajo s preventivo in vzgojo v prometu, in ne nazadnje nosil- 
cem vključevanja panog prometa in zvez v razvitejše prometne sisteme prek 
integralnega transporta. 

Ko smo v Republiškem odboru razpravljali o izvajanju stališč za usmer- 
janje skladnega razvoja in delitve dela, smo med drugim ugotovili, da organi- 
zacije združenega dela s področja prometa in zvez uresničujejo prometno po- 
litiko v okviru sprejetega družbenega dogovora o prometni politiki na ravni 
Jugoslavije. Z izvajanjem družbenega dogovora bi bilo potrebno izdelati samo- 
upravne sporazume med panogami kot podlago za akcijske programe, prek ka- 
terih bi se vse panoge prometa in zvez vključile v izvajanje prometne politike 
na ravni Jugoslavije. 

Nadalje smo ugotovili, da se prometna politika uresničuje zelo počasi in ne 
v dinamiki, kot je bilo dogovorjeno. 

Predložena analiza izvajanja stališč ima bolj značaj informacije. Ni mo- 
goče ugotoviti, ali so posamezne panoge prometa in zvez izdelale akcijske pro- 
grame oziroma če so v teh programih opredeljeni cilji in roki ter okvantifici- 
rane naloge, kjer je to mogoče. 

Analiza obravnava izvajanje srednjeročnega plana prometne infrastrukture 
v obdobju 1976—1980 kot dejavnosti posebnega družbenega pomena bolj s sta- 
lišča izvajanja razširjene reprodukcije, manj pa s stališča dohodkovnega po- 
vezovanja uporabnikov in izvajalcev, na podlagi določil zakona o združenem 
delu. Na področju razvoja prometne infrastrukture so največja zaostajanja 
na železnici, v pomorstvu, lukah, cestah in v PTT, kar pomeni, da se prepočasi 
ali celo enostransko uresničujejo sprejeti samoupravni sporazumi na teh pod- 
ročjih. To opozarja, da bo potrebno tudi na področju družbenega planiranja 
v bodoče veliko bolj izhajati iz nosilcev planiranja, od temeljnih organizacij 
združenega dela do asociacij na vseh ravneh, ter upoštevati dejanske možnosti 
in ne le interese in želje. 

Ne nazadnje bi morali z nalogami tekoče prometne politike zavezati tudi 
organizacije združenega dela za izboljšanje in urejanje delovnih pogojev, zlasti 
delovnih pogojev operativnih prometnih delavcev, ki med drugim izhajajo iz 
mednarodne konvencije, urejajo pa delovni čas ter druge obveznosti na pod- 
ročju delovnih in življenjskih pogojev v zračnem, pomorskem in cestnem pro- 
metu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Ze- 
lenšek, delegat iz Celja, ki se je k razpravi prijavil že pred začetkom seje zbora. 
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Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K razpravi o poročilu o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in dtelitve dela na področju prometa in zvez smo v območju 
občine Celje pozvali vse organizacije združenega dela, ki se na kakršenkoli 
način ukvarjajo s prevozom ali pretokom blaga. Na sestanku naše delegacije 
s predstavniki teh organizacij združenega dela smo prišli do nekaterih zaključ- 
kov, s katerimi bi vas rad seznanil. 

Poročilo Republiškega komiteja za promet in zveze je dobro pripravljeno 
in realno prikazuje trenutno stanje na področju prometa in zvez v SR Slove- 
niji, zato ga delegacija s področja Celja v celoti podpira. Prav tako podpiramo 
vse nosilce opredeljenih nalog, z željo, da jih čimprej uresničijo, kolikor pa bi 
prišli do večjih težav, naj to sporočijo Skupščini SR Slovenije, ki bo pripo- 
mogla, da se stvari čimprej uredijo. 

Stališča, ki smo jih sprejeli v naši Skupščini 23. 2. 1977. leta, to je pred le- 
tom in pol, so nedvomno pripomogla, da so bili usklađeni in sprejeti številni 
družbeni dogovori in samoupravni sporazumi na ravni federacije in republike. 
Ta stališča opredeljujejo izhodišča in načela prometne politike. Vendar se pri 
tem postavlja vprašanje, kako, kdaj in na kakšen način naj se uresniči celotna 
prometna politika, pri čemer ne mislim samo na SR Slovenijo, temveč pred- 
vsem na druge republike, ki so v akcijskem smislu in časovno v zaostanku za 
SR Slovenijo. 

V zvezi s tem lahko rečemo, da je bila zastavljena široka družbena akcija 
za razreševanje vprašanj, ki smo jim v preteklem obdobju posvečali premajhno 
pozornost, o čemer sta že govorila tovariš Pečnik in tovariš Livij Jakomin, 
zlasti na področju samoupravne preobrazbe. Na tem področju bi se dalo še 
mnogo narediti, kar bi v znatni meri pripomoglo k hitrejši realizaciji sklepov 
in priporočil na področju delitve dela v prometu. Hkrati lahko ugotovimo, da 
kljub naporom sprejeti sklepi še niso zaživeli v vsakodnevnih odnosih, in sicer 
ne le zaradi premajhne aktivnosti zadolženih, temveč tudi zaradi kompleksno- 
sti in večje občutljivosti vprašanj, ki urejajo to področje. Zaradi tega je še 
vedno navzoča stihijska rast posameznih prometnih vej, predvsem pa nadaljnja 
ekspanzija režijskega in zasebnega prometa v cestnem ter stagnacija v želez- 
niškem prometu. To potrjujejo tudi uradni statistični podatki. 

Pri tem bi dal nekoliko širši komentar. Kdor je pazljivo spremljal ekspoze 
tovariša Livija Jakomina, je lahko videl, kakšen obseg zavzemata režijski in 
zasebni prevoz v celotnem tovornem prometu. Nastaja vprašanje, ponovil bom, 
ne dobesedno, koliko smo na tem področju naredili, da se v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki imajo režijski prevoz oziroma transport, ta organizira kot samo- 
stojna temeljna organizacija združenega dela. Takšnih temeljnih organizacij je 
v SR Sloveniji zelo malo, v celotni Jugoslaviji pa še manj. 

Če bi se organizacije združenega dela, ki imajo režijski promet, oziroma 
organizacije združenega dela na splošno nekoliko bolj obrnile k sebi in bi de- 
lavci na zborih ali v delavskih svetih lahko razpravljai o tem, kaj pravzaprav 
takšen prevoz pomeni, potem bi vsekakor prišli do spoznanja, da je treba usta- 
noviti temeljno organizacijo združenega dela. Teh temeljnih organizacij pa ni- 
mamo, ker se nočemo ubadati z lastnimi problemi dela, kot so stroški inter- 
nega režijskega transporta, prostor in gospodarjenje s prostorom, čas v pre- 
toku blaga; kadri, o čemer je govoril tovariš Pečnik, ter kakovost dela v pre- 
toku blaga. 
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Priča smo nadalje tudi zatrpanosti naših cest z vsemi oblikami prevozov, v 
veliki meri tudi takšnim, ki na cesto ne sodi, človeškim žrtvam in gmotni škodi, 
ob hkratnem spoznanju, da zlepa ne bomo mogli zgraditi toliko cest, kot jih 
sedanji trend prevozov po cestah zahteva. 

Glede delitve dela med cesto in železnico moram povedati, čeprav izhajam 
iz železniškega prometa, da dokler se bosta cesta in železnica medsebojno po- 
govarjali o delitvi dela, do sporazuma ne bo prišlo. Pa ne zaradi tega, ker bi 
eni drugim želeli škodovati, temveč zaradi tega, ker morajo to nujnost spo- 
znati predvsem organizacije združenega dela same, izhajajoč pri tem iz tega, 
koliko znašajo stroški prevoza v celotni ceni proizvoda. Pri nas ta delež znaša 
okoli 15 do 16%, v razvitih državah pa med 4 in 5%. Na ta razmerja je po- 
trebno še posebej opozoriti delavce v združenem delu. 

V zvezi s tem naj navedem nekaj podatkov glede prevoza po železnici, 
predvsem na srednjih in daljših razdaljah. Prevoz po železnici rabi veliko manj 
prostora, vsaj 2,5-krat manj kot sodobne avtoceste, zagotavlja pa bistveno večjo 
propustnost, do 5-krat večjo. Železničarji nismo proti izgradnji avtocest, ven- 
dar moderna avtocesta ni namenjena masovnemu prevozu težkih tovorov, tem- 
več varnemu prometu vseh udeležencev v prometu, razen seveda pešcev in 
mopedov. 

Poraba goriva je v železniškem prometu okoli 3-krat manjša kot v cestnem 
prometu, poleg tega rabi železniški promet v glavnem domače vire energije, 
kar je izredno pomembno, ob znani situaciji glede uvoza nafte in naftnih de- 
rivatov. 

Nadalje, cestni promet veliko prispeva k onesnaževanju okolja. Motorni 
promet je z izpušnimi plini udeležen v skupnem onesnaževanju zraka že do 
30 %>, ob stalno naraščajočem hrupu, medtem ko pri železniškem prometu teh 
negativnih vplivov skoraj ni. 

Varnost prometa na železnici je, tako pri nas kot tudi v svetu, bistveno 
večja kot na cesti. 

Čeprav za neurejene medsebojne odnose v naši družbi uveljavljamo si- 
stem sporazumevanja in dogovarjanja, se zaradi narave nekaterih odprtih vpra- 
šanj pri uresničevanju začrtane prometne politike ne bi smeli bati poseči na to 
področje tudi z regulativnimi ukepi, kar bo nedvomno pospešilo proces spo- 
razumevanja in dogovarjanja. Družbeno racionalna ureditev statusa režijskega 
prevozništva je na primer eden od pogojev, da bo prišlo do ustrezne delitve 
dela med cesto in železnico, o čemer sem že govoril. 

V zvezi s tem naj opozorim tudi na zasebno avtoprevozništvo. Zakon o 
obrti daje v tem smislu zasebnikom široke možnosti, zato bi morali v SR Slo- 
veniji podpreti stališče, ki ga nekatere republike že izvajajo, in sicer, da se 
nosilnost tovornih avtomobilov omeji na 8 ton. Določenega pomena pri tem je 
tudi dejstvo, da bodo sprejeti ukrepi lahko celovito delovali le, če bodo uve- 
ljavljeni za celotno območje SFR Jugoslavije. 

Ko govorimo o usmeritvi, da bomo z ukrepi prometne politike v prihodnje 
prenesli družbeno racionalni del tovora s cest na železnico, ne smemo pozabiti, 
o tem govori tudi poročilo, da moramo pospešeno delovati za modernizacijo in 
večanje železniških zmogljivosti, tako infrastrukture kot vozil, ter za prilaga- 
janje poslovanja in storitev zahtevam in potrebam uporabnikov. To moramo 
imeti pred očmi tako v tekočem srednjeročnem obdobju, to je v preostalih 
dveh letih, pri čemer je predvsem potrebno zagotoviti večjo udeležbo tujih 

4 



50 Zbor združenega dela 

kreditov, prav tako pa tudi v dolgoročnejši usmeritvi oziroma pri pripravi 
srednjeročnega plana za obdobje 1981—1985. 

Delegacija iz Celja predlaga, da sestavljalci družbenega plana za naslednje 
srednjeročno obdobje dajo prometu in zvezam, pri tem ne mislim samo želez- 
nico, temveč celotno prometno infrastrukturo, enako mesto, kot ga je doslej 
imela energetika. To je po mnenju naše delegacije nujno, če hočemo zagotoviti 
varnost in racionalizacijo pretoka blaga in storitev v naši socialistični republiki. 

Naša delegacija v celoti podpira, kot sem že v začetku rekel, gradivo, ki ga 
je predložil Republiški komite za promet in zveze, skupaj z ekspozejem in 
opredelitvijo nosilcev nalog, vendar bi bilo pri tem potrebno nekoliko bolj 
časovno opredeliti, kdaj, kdo in v kolikšnem času mora kaj narediti. Prav tako 
v celoti podpiramo poročilo Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora zdru- 
ženega dela. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa, tovariš Zelenšek! Besedo 
ima Stanko Jaki, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
36. okoliš! 

Stanko Jaki: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V poročilu o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez so dokaj opti- 
mistično ocenjene možnosti uresničevanja srednjeročnih programov razvoja 
PTT dejavnosti ter uveljavljanja načel svobodne menjave dela. 

2e uvodoma moram povedati, da ugotavljamo v Območni samoupravni 
interesni skupnosti za PTT promet Ljubljana in v Podjetju za PTT promet 
Ljubljana, da so v ustavi in v zakonu o Samoupravni interesni skupnosti za 
PTT promet zapisana načela o zadevah posebnega družbenega pomena, pri ka- 
terih ne morejo veljati tržne zakonitosti, in da se ta načela v praksi zelo 
počasi uresničujejo. Zakonska določila nedvoumno govore o tem, da PTT pod- 
jetja ne morejo s cenami zagotavljati sredstev za razširjeno reprodukcijo, 
temveč se morajo kot izvajalci PTT storitev v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za PTT promet enakopravno dogovarjati in sporazumevati o razvoju 
PTT zmogljivosti, o vrednotenju delovnih uspehov, o združevanju sredstev za 
določene namene in s tem zagotoviti uresničevanje skupnih in osebnih potreb 
po PTT storitvah. 

V območju Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet Ljubljana 
kaže namreč praksa, da je glede sporazumevanja in usklajevanja interesov o 
fizičnem obsegu PTT storitev in izpolnjevanju plana dosežena potrebna enot- 
nost, saj so prav uporabniki določili, da se fizični obseg srednjeročnega pro- 
grama ne sme krčiti. 

Zatika pa se pri sporazumevanju med uporabniki in izvajalci glede do- 
govarjanja in zagotavljanja sredstev organizacij združenega dela in indivi- 
dualnih naročnikov za izvedbo programa. Do tega prihaja zaradi tega, ker Ob- 
močna samoupravna interesna skupnost za PTT promet, ob pomanjkanju pod- 
pore družbenopolitičnih skupnosti, nima možnosti za ukrepe proti uporabni- 
kom. Čeprav so namreč sprejeli samoupravne sporazume o temeljih planov 
in s tem tudi obveznost za zagotovitev materialnih pogojev za uresničitev le- 
teh, niso pripravljeni združevati sredstev. 

Naj v ilustracijo navedem nekaj podatkov: več kot 80 % tozdov, samo- 
upravnih skupnosti ter krajevnih skupnosti je podpisalo in sprejelo samo- 
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upravne sporazume o osnovah plana razvoja PTT zmogljivosti Območne in 
Republiške samoupravne interesne skupnosti; srednjeročni programi razvoja 
PTT dejavnosti so vključeni v srednjeročne družbene plane občin in mesta ter 
regije. V prvih letih so uporabniki združili od predvidenih le 20 °/o sredstev. 
Po ocenah iz leta 1975 bi morali v območju Območne samoupravne interesne 
skupnosti za PTT promet Ljubljana od skupno predvidenih 1 milijarda 250 
milijonov sredstev zbrati 420 milijonov, to je 32 %. Za občane, organizirane v 
krajevnih skupnostih, ki imajo telefonski priključek, pa je Območna samo- 
upravna interesna skupnost kot zadnja v Sloveniji začela z neposrednim spo- 
razumevanjem o združevanju sredstev individualnih telefonskih naročnikov 
šele maja meseca letos in pri tem doživela družbeno kritiko. V zvezi s tem vam 
je vsekakor znano, da teče postopek pred Ustavnim sodiščem. 

Tako velik izpad sredstev uporabnikov, administrativno določene cene PTT 
storitvam ter pomanjkanje sistemskih ukrepov, ki bi tudi v praksi obravnavali 
PTT dejavnosti kot del infastrukture, resno ogroža izvedbo srednjeročnega 
programa Območne samoupravne interesne skupnosti za PTT promet Ljub- 
ljana. Ker pa je srednjeročni program razvoja PTT zmogljivosti na območju 
Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet Ljubljana eden od najpo- 
membnejših v merilu PTT dejavnosti v republiki, zavzema pa tudi pomembno 
mesto v družbenih planih občin, je tako ogrožen celotni srednjeročni program 
razvoja PTT dejavnosti v republiki. To bo vplivalo tudi na uresničevanje druž- 
benih planov družbenopolitičnih skupnosti in republike. Zato menimo, da je 
treba sklepe in stališča v poročilu, ki govore o uresničevanju srednjeročnih pro- 
gramov, temu primerno konkretizirati in dopolniti. 

V stališčih je omenjeno tudi nadaljnje dograjevanje dohodkovnih odnosov 
med izvajalci in uporabniki PTT storitev. Opredelitev dohodkovnih odnosov 
med izvajalci in uporabniki PTT storitev je nedorečena, zato je tudi pre- 
majhen interes uporabnikov. Res je sicer, da to ni niti najmanj lahka in eno- 
stavna naloga, še zlasti ne za PTT dejavnosti. Kako na primer opredeliti dohod- 
kovni odnos na podlagi združevanja sredstev v PTT za infrastrukturo, ko pa 
nove naložbe ne dajejo ustreznega dohodka. 

Naj navedem primer: 56 novih milijonov investicij za razvoj telefonskega 
omrežja v občini Litja, ki so nujne, se bodo izplačale šele po 25 letih, ali na 
primer, kako vzpostaviti dohodkovni odnos s 40 000 občani, individualnimi 
uporabniki, s katerimi se je Samoupravna interesna skupnost neposredno do- 
govarjala in sporazumevala. Iz tega sledi, da intenziviranje dohodkovnih od- 
nosov med izvajalci in uporabniki PTT storitev ne more biti prepuščeno iz- 
ključno Samoupravni interesni skupnosti za PTT promet, temveč se morajo 
vključiti tudi drugi dejavniki, kot so Gospodarska zbornica, Republiški komite 
za promet in zveze in družbenopolitične skupnosti. Gre torej za to, da moramo 
v PTT dejavnosti, pri zadevah posebnega družbenega pomena, za katere de- 
lovanje tržnih zakonitosti ne more biti podlaga za usklajevanje dela in potreb 
ter za vrednotenje delovnih uspehov, tudi z ukrepi družbenopolitičnih skup- 
nosti in z zakoni omogočiti, da bodo PTT delavci enakopravno z uporabniki, v 
okviru Samoupravne interesne skupnosti, zagotavljali uresničevanje skupnih 
in osebnih potreb po PTT storitvah. 

Skupina delegatov 36. okoliša predlaga, da se v skladu s to razpravo smi- 
selno dopolnijo stališča in predlogi. 

4« 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Aleksander 
Furlan, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 29. okoliš. 

Aleksander Furlan: Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da v 
imenu skupine, ki je obravnavala predloženo gradivo z zainteresiranimi, dam 
prispevek v podkrepitev poročila o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije. 

Sprejetje stališč o skladnem razvoju in delitvi dela na področju prometa 
v SR Sloveniji ter družbenega dogovora o prometni politiki Jugoslavije pred- 
stavlja dejansko prelomnico v razvoju prometnih dejavnosti, zlasti pa v od- 
nosih med posameznimi prometnimi panogami in v organizacijah združenega 
dela. 

Danes, v tretjem letu izvajanja družbenega plana razvoja SRS in v drugem 
letu izvajanja prometne politike ugotavljamo resne zastoje pri uresničevanju 
sprejetih nalog in obveznosti, pri čemer bi se dotaknil zlasti luškega in po- 
morskega gospodarstva. 

Obstoj lastnih luk in trgovske mornarice pomeni za vsako gospodarstvo 
ne samo okno v svet, temveč in predvsem možnost za večjo valorizacijo nacio- 
nalnega transportnega sistema, možnost za direktno delovanje na tujih tržiščih 
in s tem za ustvarjanje pomembnih deviznih učinkov, zlasti pa možnost za 
večje izkoriščanje železniških in ostalih infrastruktur z dodatnim tranzitom, in 
zato tudi manjši pritisk na nacionalno gospodarstvo. 

Stališča dovolj jasno opredeljujejo naloge posameznih nosilcev v transportni 
verigi. Tudi gradivo, o katerem razpravljamo, nakazuje potrebne ukrepe in 
rešitve, vendar je potrebno ugotoviti, da pri uresničevanju teh ne najdemo 
vedno dovolj moči in odgovornosti pri vseh nosilcih nalog. 

Hiter razvoj Luke Koper v zadnjih 20 letih, ob nerazrešenih sistemskih 
pogojih razvoja in ne dovolj opredeljeni vlogi v transportni verigi, je v pre- 
teklih letih imel resne posledice za poslovanje tako Luke kakor tudi železnice 
in ostalih udeležencev v transportni verigi. Učinkoviti posegi širše družbene 
skupnosti, kolektiva in poenotenje delovanja udeležencev v transportni verigi 
dajejo že v prvem letu izvajanja sanacijskega programa razveseljive rezultate, 
tako po obsegu kakor tudi po kvaliteti. Osnovna zahteva prometne politike je 
povečati izkoriščenost in racionalnost transportnega sistema in usmerjati trans- 
port na družbeno naj rentabilne j še oblike. Prav pri tem lahko Luka, z organi- 
zirano akcijo in ostalimi udeleženci v transportni verigi v prekomorskem 
transportu, bistveno pripomore k realizaciji postavljenih ciljev. Zato se mo- 
ramo z vso odgovornostjo zavzeti za uresničenje vseh ukrepov, ki to omogo- 
čajo. Predvsem menimo, da je nujno, da se udeleženci poslovno samoupravno 
povežejo, tu mislim predvsem na Luko, železnico, špediterje in ladjarje, zato 
da bodo organizirano in skupno nastopali na domačem in tujem tržišču, da 
bodo s skupnimi napori organizirali in izpeljali sodobne oblike integralnega in 
kombiniranega transporta za potrebe domačega gospodarstva in v tranzitu 
zaradi razbremenitve cestne infrastrukture. Seveda je za uresničevanje teh na- 
log potrebno ustvariti potrebne pogoje, ki so predvsem: sodobna tehnološka 
usposobitev, izgradnja ustrezne luške infrastrukture in ne nazadnje ustrezna 
cestna povezava z zaledjem. 

Opredelitev, ki smo jo dali pomorskemu prometu, zahteva konkretne raz- 
rešitve, tako na področju investicij kot na področju ustrezne ekonomske po- 
litike. Pred organizacije združenega dela moramo postaviti jasne zahteve in 
njihove odgovornosti, vendar moramo istočasno zagotoviti tudi potrebne si- 
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stemske pogoje. Z investicijskimi posegi je predvsem potrebno dograditi tiste 
luške infrastrukturne zmogljivosti, ki lahko zagotovijo kakovostno opravljanje 
luškega prometa. Pri tem je potrebno opozoriti, da je nadaljnji razvoj Luke 
omejen z obstoječo cestno povezavo z zaledjem. 

Nastajanje in razvoj industrijske cone na Krasu brez ustrezne prometne 
povezave lahko izolira Luko Koper, v primerjavi z Luko Trst, zato mora biti 
naša skupna odgovornost čim hitrejša cestna povezava Luke z zaledjem SRS, 
kakor tudi naprej, proti Ljudski republiki Madžarski in Avstriji. 

Na področju ukrepov ekonomske politike in sistemskih rešitev je potrebno 
zagotoviti takšne pogoje, ki bodo Luko in trgovsko mornarico postavili v enako- 
praven položaj z ostalimi domačimi in tujimi lukami. Le tako se bomo lahko 
enakopravno in učinkovito vključevali v mednarodno menjavo, v večje so- 
delovanje z deželami v razvoju in podobno. 

Poudariti je potrebno, da je izenačitev statusa izvoza transportnih storitev 
z izvozom blaga eden od bistvenih pogojev za nadaljnji razvoj dejavnosti in 
njeno večje vključevanje v izvoz, saj že sedaj ta dejavnost ustvarja nad 120 
milijonov dolarjev deviznega prihodka. S tarifno politiko in konkretnimi 
ukrepi ekonomske politike moramo močneje spodbujati izvoz in uvoz prek 
domačih luk in domače trgovske mornarice, prav tako pa tudi pritegniti več 
tranzitnega prometa. Tarife Jugoslovanskih železnic v tranzitu so danes ne- 
konkurenčne in daleč najvišje tako na zahodu kot na vzhodu. Razvoj luk in 
industrije v lukah, zlasti pa ustvarjanje pogojev za večjo usmeritev in sode- 
lovanje z deželami v razvoju sta odvisna od statusa proste carinske cone. 

Sedanji status proste carinske cone v Luki Koper, kakor tudi v ostalih 
jugoslovanskih lukah, je prej zavora v poslovanju kot prednost. Zato ni čudno, 
da se naše luke s težavo vključujejo v industrializacijo in da obseg prometa 
le skromno narašča. To vprašanje je za razvoj Luke Koper toliko pomembnejše 
zaradi nastajanja industrijske cone v Sežani, kjer bodo veljali carinski pogoji 
kot v Luki Trst. To pa lahko pomeni popolno izločitev Luke Koper. Zato je 
nujno, da ustrezni organi začnejo postopek za ustrezno spremembo carinskega 
zakona. 

Nazadnje moramo poudariti, da zahteva sodoben transport tudi sodobno 
tehnologijo in transportna sredstva, ki jih pa največkrat ne izdelujemo doma. 
Zato so nerazumljivi dolgotrajni upravni in usklajevalni postopki pri uvozu 
transportne tehnologije in opreme, katere ne proizvajajo domači proizvajalci 
in katero moramo brezpogojno imeti, če želimo uresničiti postavljene naloge. 

Zaključujem z ugotovitvijo, da daje geopolitična lega SR Slovenije naši 
republiki izredne možnosti za večjo realizacijo prekomorskega tranzita in za 
ustvarjanje pomembnega deleža narodnega dohodka in deviznega priliva, ven- 
dar moramo ustvariti potrebne pogoje za to, da bomo postali gospodarsko pri- 
vlačni, sicer bomo to prednost prepustili drugim, ki imajo sicer slabše naravne 
pogoje, vendar več odločnosti. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Jože Lesar, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš! 

Jože Lesar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupin delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SRS je ob obravnavi poročila o izvajanju stališč Skupščine SRS za usmerjanje 
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skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez skupina dele- 
gatov sprejela sklep, da se na obeh zborih posredujejo naslednja stelišča: 

Stališča na koncu tega poročila sicer vsebujejo nosilce za izvajanje po- 
sameznih nalog, vendar so definicije posameznih nalog po večini preveč splošne. 
Tudi roki niso določeni. Zato predlagamo, da se naloge konkretizirajo ali pa 
naj se zadolžijo nosilci posameznih nalog, da v določenem roku izdelajo načrte 
za izvršitev teh nalog, ki bodo vsebovali tudi roke. 

V stališčih so premalo konkretizirane naloge in vloga Gospodarske zbor- 
nice. Predlagamo, da se zadolžijo regionalni odbori, da izdelajo koncept in- 
tegralnega transporta v regijah. 

V praksi in tudi v poročilu je ugotovljeno, da samoupravna organiziranost 
in povezanost cestnega in železniškega prometa ni dobra. Predlagamo, da se 
ponovno prouči primernost ustanovitve skupne interesne skupnosti za želez- 
niški, luški in cestni promet. Menimo namreč, da se bodo vprašanja delitve 
dela med cesto in železnico lažje in hitreje reševala v skupni interesni skup- 
nosti. V nasprotnem primeru naj se pojasni, kakšni so razlogi, da se predla- 
gana skupnost ne ustanovi. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Zorka Mikuš, 
delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš! 

Zorka Mikuš: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Del razprave v obeh naših skupinah, za Zbor združenega dela in za Zbor 
občin, je omenil že govornik pred menoj. Glede na to, da je v občini Kranj tudi 
objekt letališke infrastrukture, to je Aerodrom Ljubljana, želimo dati nekaj 
pojasnil in posebej opozoriti na nekatere točke poročila, o katerih se bo treba 
samoupravno dogovarjati in tudi s pomočjo celotne slovenske družbe razre- 
šiti nekatere stvari. Prav tako bi poudarila, da se v celoti strinjam z izva- 
janji tovariša Jakomina, predsednika Komiteja za promet in zveze, in tovariša 
Pečnika, predsednika Sindikata delavcev v prometu in zvezah. 

Ugotavljamo, da je osnovni problem letališke infrastrukture v Sloveniji, 
da je samoupravni sporazum o temeljih plana letališke mreže v SR Sloveniji 
doslej podpisalo le okoli 40 °/o temeljnih organizacij združenega dela. Le z 
združenimi sredstvi bi se lahko uredilo odplačevanje sredstev, vloženih v zgra- 
jene objekte, tako na letališčih Ljubljana in Maribor kot tudi na terciarnih 
letališčih. Iz tega je nastal neke vrste družbenopolitični in sistemski problem, 
iz katerega vsi prizadeti in vsi, ki so pomagali in pomagajo, ne najdejo prave 
rešitve. Prav tako doslej ni bila oblikovana samoupravna interesna skupnost. 
Bilo je več poskusov na obeh področjih in dovolj naporov, vendar menimo, da 
bodo potrebni še nekateri politični in sistemski premiki. 

Skladno z izgradnjo letališč v Sloveniji bi bil potreben tudi enoten pro- 
gram razvoja, usklađen s potrebami slovenskega gospodarstva in ostalimi 
dejavniki, zainteresiranimi za to zvrst prometa. Na tej podlagi bo nujno izdelati 
načrt pomembnosti posameznih letališč in njihovega nadaljnjega razvoja. 
Kazalo bi že na začetku preprečiti dupliranje letaliških zmogljivosti. V kolikor 
tega ne bomo napravili, bomo oslabili republiški koncept razvoja zračnega pro- 
meta v tem delu Jugoslavije. 

Razvoj terciarnih letališč in vključevanje športnih letališč v javni zračni 
promet z manjšimi letali ustvarja dve možnosti. Prva je, da se prek te mreže 
dvigne vrednostna turistična struktura ponudbe na širšem področju Slovenije 
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z turisti zahodne Evrope, saj bi ti lahko prihajali z lastnimi letali. Teh je sedaj 
trenutno v Evropi nad 60 000. Druga pa je možnost, da bi se povečala dostop- 
nost iz območij, kjer so ta letališča, do osnovnih letališč s STOL letali, to je z 
letali s kratkim pristajanjem in vzletanjem. 

To dvoje zahteva, da se Slovenija močno angažira za pridobitev statusa 
za ta terciarna letališča, o čemer je tovariš Jakomin že govoril, kajti ni spre- 
jemljivo, da se na primer na letališču Portorož zaposli 60 delavcev za spreje- 
manje male aviacije. To pomeni, da je v zveznem merilu potrebno ustrezno 
spremeniti zakonodajo za tovrstna letališča. Terciarno mrežo je potrebno 
vključiti tudi v dopolnitev zakona o financiranju opreme za tovrstna letališča, 
pa tudi v zakon za meteorološko pomoč oziroma dopolnitev zakona o meteoro- 
loški pomoči letališčem. 

Dolžni smo opozoriti, da Jugoslovanski aerotransport ne razvija rednega 
prometa z Zahodno Evropo v takem obsegu, v kakršnem ga zahteva in potre- 
buje slovensko gospodarstvo, ta del Jugoslavije in Evrope. Če govorim o Evro- 
pi, mislim tudi na območje izven naših meja, torej območje, ki se je že doslej 
v dokajšnji meri posluževalo uslug naših letališč. Nacionalni prevoznik JAT 
namreč s pravico veta ne dovoljuje tujim letalskim družbam vzpostavitev 
rednih linij prek ljubljanskega letališča. V zvezi s tem naj tudi opozorimo, 
da v Jugoslaviji nimamo tovornih letal za kontejnerski prevoz blaga, zaradi 
omejitve tonaže blaga, kar je zahteval JAT, na primer pri tujemu prevozniku 
Lufthansi, ki je doslej že več kot 6 let vzdrževal redno kontejnersko povezavo 
prek letališča Brnik. Zaradi tega se blago sedaj v velikih količinah prevaža s 
tovornimi vozili na sosednja letališča, tudi v tujino, in od tod z letali na 
določene kraje v svetu. 

Ker je letalski promet zelo počasen pri preusmerjanju že ustvarjenih 
tokov prevoza blaga in potnikov, to pomeni, da se že pri oblikovanju sodobnega 
prevoza blaga in potnikov prek letališča Brnik oblikuje, hote ali nehote, izo- 
lacija tega območja tudi pri načrtovanju zračnega prevoza blaga in potnikov. 
V takšni situaciji bi kazalo podpreti našega zelo kakovostnega čarterskega 
prevoznika Inex Adria aviopromet in od njega zahtevati, da se še močneje 
vključi v reden potniški domači promet — na tem področju je že mnogo na- 
pravil, da se začne vključevati tudi v reden mednarodni potniški in blagovni 
promet ter da se prične ukvarjati s prevozom s STOL aviacijo. 

S pojavom poslovnih letal v slovenskih delovnih organizacijah bi bilo 
koristno v slovenskem merilu oblikovati enotno poslovno združenje, prek ka- 
terega bi se lahko reševala vrsta prometnih, strokovnih in finančnih problemov, 
tako da bi obstoječo floto veliko bolj racionalno izkoriščali. 

Ob dejstvu, da se dosedanja športna letališča z rekonstrukcijo usposabljajo 
za javni promet z malimi letali, bi bilo koristno in verjetno nujno potrebno 
s sporazumom enotno urediti pravice in dolžnosti na novo nastalih letališč 
z Zvezo letalskih organizacij Slovenije kot predstavnico aeroklubov, kajti ni- 
kakor se ne bi smelo zavreti te športno letalske vsestransko koristne dejav- 
nosti. 

S sprejetjem ustave in zakona o združenem delu je vrsta zveznih funkcij, 
povezanih z letalskim prometom, kot so varnost potnikov in letal, gasilska 
služba, zdravstvena služba, kontrola manevrskih površin s posebnimi sredstvi, 
prešla v pristojnost letališč, z novimi zaostrenimi zakonskimi predpisi. Ti so 
povezani z novimi visokimi finančnimi obveznostmi, katerih pa glede na do- 
hodek te zvrsti prometa ni mogoče pokrivati z lastnih sredstev. 
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Z vidika zračnega prometa so vse te funkcije varnostno-družbenega pome- 
na. Finančnih sredstev za nabavo te opreme in vzpostavitev teh funkcij de- 
lovne organizacije aerodromske dejavnosti nimajo, zato je vprašanje varnosti 
celotnega področja odprto, nepopolno in v tem pogledu potencialno ogroža 
varnost samo. Ta akuten problem bi morali samoupravno reševati ali pa mogoče 
razmišljati o tem, kako bi se te funkcije vključile v samoupravne interesne 
skupnosti Slovenije, saj so vsesplošnega družbenega pomena. Mislim na sa- 
moupravne interesne skupnosti gasilstva, zdravstva in posebne kontrole, ki 
niso namenjene, to je treba posebej poudariti, delavcem v delovnih organizaci- 
jah, ki delajo na letališčih, pač pa potnikom in letalom, ki letališča uporab- 
ljajo v zračnem prometu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tone 
Andreuzzi, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 12. okoliš! 

Tone Andreuzzi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina je pregledala poročilo, ki je bilo dano v razpravo, in ugotovila, 
da ni pojasnila, kako se programi izgradnje infrastrukture pravzaprav izvajajo. 
Na primer, v poročilu o železniškem prometu ni bilo nobene obrazložitve, zakaj 
kasni izgradnja železniškega križišča na Jesenicah. Predvsem glede tega si 
skupina delegatov želi podrobnejšega pojasnila. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jurij 
Pirš, predstavnik Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet SR Slovenije! 

Jurij Pirš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
današnji razpravi želim povedati par besed v zvezi z delom Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije. 

Sprejeta stališča, za katera se je vseskozi aktivno zavzemala tudi Samo- 
upravna interesna skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije, so 
nedvomno pripomogla, da je bilo v času od njihovega sprejetja vloženega že 
precej dela za vzpostavitev ustreznejših odnosov na prometnem tržišču. Na 
kratko lahko ocenimo, da so že spodbudila večji interes ter odgovornost za 
racionalnejše gospodarjenje na področju prometa, tako pri uporabnikih kot 
pri izvajalcih prometnih storitev. 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije 
se je v okviru svojih možnosti in zmožnosti aktivno vključila v njihovo re- 
alizacijo. Eden od zelo pomembnih uspehov je bil dosežen z zagotovitvijo 
pogojev za normalno poslovanje Železniškega gospodarstva Ljubljana ter z 
združevanjem sredstev za razvoj železnice in Luke Koper v okviru te skupnosti. 

Nadalje so delavci na železnici zastavili vrsto akcij za povečanje obsega 
dela in prilagoditev poslovanja in storitev zahtevam in potrebam tržišča, s 
katerimi se hkrati uresničujejo tudi načela začrtane prometne politike. Posebno 
pomembne so pri tem akcije v blagovnem prevozu, s katerimi Železniško 
gospodarstvo Ljubljana izvaja tudi politiko pospešenega razvoja integralnega 
transporta. Naj navedem samo nekatere izmed njih: 

V letu 1978 je bil uveden kombinirani prevoz cementa po železnici in 
cesti s kontejnerji iz Cementarne Anhovo, pri čemer je bilo v prvih devetih 
mesecih prepeljanih na ta način 40 000 ton cementa. Plan za leto 1979 je za ta 
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prevoz 300 000 ton. Skupno, to je v kontejnerjih in cisternah, bo v letu 1978 
prepeljanih po železnici v območju ŽTG Ljubljana 170 000 ton cementa, kar 
pomeni 7 000 težkih tovornjakov manj na slovenskih cestah v letošnjem letu. 

Skokovito se povečuje prevoz tudi klasičnih kontejnerjev: od 3 200 v 
letu 1971 na 25 000 v letu 1978. Zaradi take rasti sta bila letos uvedena dva 
direktna kontejnerska vlaka tedensko na relaciji Ljubljana-Koper-Ljubljana, 
v teku pa so razgovori za uvedbo podobnih vlakov na relacijah iz Ljubljane v 
Trst, Miinchen, Genevo ter na relaciji Dunaj-Trst. Narašča tudi prevoz blaga s 
paletami. Število odpravljenih in prispelih palet se bo v letu 1978 prvič po- 
vzpelo nad milijon. Že v letu 1976 uvedeni način prevoza po načinu »nočni 
skok« tudi stalno narašča. V letu 1978 bo na ta način prepeljanega 180 000 ton 
pretežno kosovnega blaga, kar spet pomeni >18 000 tovornih avtomobilov manj 
v letošnjem letu na naših cestah. 

Nekoliko manj ugodni, kot smo pričakovali, so rezultati prevozov cestnih 
vozil po železnici, ker so v letošnjem letu izpadli prevozi angleških tovornjakov. 
Kljub temu pa bo na ta način prepeljanih okoli 700 cestnih vozil na relaciji 
Zahodna Nemčija-L j ubijana in v nasprotni smeri, kar predstavlja v primerjavi 
z lanskim letom povečanje za 30 %. 

Iz leta v leto narašča interes organizacij združenega dela gospodarstva 
za izgradnjo industrijskih tirov. V letošnjem letu bo zgrajenih sedem novih 
in podaljšanih sedem obstoječih industrijskih tirov, pri izgradnji katerih so- 
delujejo v okviru Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet temeljne organizacije združenega dela gospodarstva in organizacije 
združenega dela Železniškega gospodarstva Ljubljana. 

Od ostalih akcij bi kazalo omeniti še prevoz sadja in zelenjave iz Make- 
donije v Slovenijo, ki pa zaradi nezainteresiranosti ostalih partnerjev doslej 
ni zaživel, ter uspešne prevoze gradbenih elementov večjih dimenzij kombini- 
rano po železnici in cesti za naša gradbena podjetja. 

Podobni rezultati so bili doseženi pri prevozu potnikov. Povečuje se 
število agencijskih vlakov. V prvih devetih mesecih letošnjega leta jih je za 
17 % več kot lani. Od '552 se je povzpelo njihovo število na 643. V Mariboru 
je organiziran poseben prevoz delavcev na delovno mesto za podjejta TAM, 
Metalno in Elektrokovino, dogovori potekajo tudi v Ljubljani in v Novem 
mestu. 

V maju 1978 je bil uveden pogodbeni potniški promet na kamniški progi. 
S smučarskimi vlaki je bilo prepeljanih v letu 1978 6 000 potnikov. V lanskem 
in letošnjem letu je bilo usklađenih nad 400 voznih redov s cestnimi transport- 
nimi podjetji. Tudi rezultati akcij v potniškem prometu pomenijo zmanjšanje 
prometne gneče na cestah, ki poleg drugega prispevajo tudi k večji varnosti 
v prometu. 

Vse rjaštete akcije in še druge dajejo pozitivne rezultate. Rast dela v 
notranjem prometu v železniškem gospodarstvu Ljubljana se v zadnjih letih 
stalno veča, vendar pa skupni obseg dela, zaradi manjšega obsega dela v 
tranzitu, dejansko stagnira in še zdaleč ne dosega v družbenem planu na- 
črtovane rasti, zmogljivosti železnice pa pri tem obsegu dela niso dovolj 
izkoriščene. To potrjuje nujnost takojšnje akcije za uresničenje dogovorjenih 
načel prometne politike, pri čemer bi bilo potrebno vsaj v prehodnem obdobju 
sprejeti tudi kakšen normativen ukrep. Ob vsem tem morata biti stalna pri- 
oriteta v naših družbenih planih modernizacija in nadaljnji razvoj železniških 
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kapacitet, da se bo železnica še hitreje usposobila za prevzem nalog in vloge, 
ki ji gredo iz širših družbenih interesov. 

Kot tretje želim omeniti aktivnost Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet SR Slovenije na področju nadaljnjega razvoja samo- 
upravne organiziranosti, kjer je bilo z ustanovitvijo temeljne samoupravne 
interesne skupnosti v prometnem središču Ljubljana pred dvema dnevoma 
zaključeno ustanavljanje temeljnih skupnosti za železniški in luški promet 
na območju SR Slovenije. Prav tako kaže omeniti ustanavljanje zveze samo- 
upravnih interesnih skupnosti za železniški promet v okviru Jugoslavije. Na 
pobudo naše samoupravne interesne skupnosti deluje že nekaj časa iniciativni 
odbor za njeno ustanovitev. Oboje naj bi pripomoglo, na eni strani k poglab- 
ljanju samoupravnih odnosov med delavci na železnici in v luki ter uporabniki 
njihovih storitev, na drugi strani pa k bolj uskladenemu delovanju v celotnem 
območju Jugoslavije. Eno in drugo bo nedvomno pripomoglo tudi k uresni- 
čevanju načel prometne politike. 

Na koncu bi v zvezi z vprašanjem delegata z Jesenic glede modernizacije 
in rekonstrukcije železniške postaje, povedal tole: Gre za kompleksen projekt, 
od katerega samo ta faza, ki je sedaj zastavljena, velja okoli 500 milijonov 
N din. V prvih dveh letih srednjeročnega programa ta projekt ni prišel na 
vrsto zaradi tega, ker je bil v teh dveh letih precejšnji zaostanek v dotoku 
finančnih sredstev. S sprejetimi razrešitvami gospodarskega položaja v naši 
samoupravni interesni skupnosti se je dotok sredstev, ki jih združujejo članice 
v okviru Skupnosti, normaliziral. Tudi dotok sredstev s strani domačih poslov- 
nih bank je boljši, tako da smo lahko v letošnjem letu pričeli z intenzivno 
realizacijo tega projekta. Seveda pa je nadaljnja usoda deloma odvisna tudi od 
dotoka ostalih sredstev, pri čemer je bilo že opozorjeno, da bo potrebno v letih 
1979 in 1980 usmeriti tuja finančna sredstva, -s- katerimi razpolaga republika 
Slovenija, tudi na področje izgradnje železniške infrastrukture. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se želi kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Jože Kovač, delegat za Zbor združenega dela s 
področja obrti in podobnih dejavnosti, 5. okoliš! 

Jože Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov ima nekatere dodatne obrazložitve in predloge k temu 
poročilu, in sicer k točki cestni promet na 3. strani. Skladno s tem poročilom 
teče v Republiškem komiteju za promet in zveze razprava o zakonskem pred- 
logu za omejitev nosilnosti kamionov nad 8 ton v zasebni lasti. 

Društvo samostojnih avtoprevoznikov Maribor je s tem v zvezi izvedlo 
anketo pri vseh združenjih samostojnih obrtnikov Slovenije in pri davčnih 
upravah v skupščinah občin Slovenije. V tej anketi je ugotovilo naslednje: 
Približno 80 % vseh kamionov v zasebni lasti je nad 8 ton. Ti kamioni so 
v glavnem prekucniki, kiperji in drugi specializirani kamioni za prevoze v 
gradbeništvu. Nad 90% kamionov nad 8 ton v zasebni lasti opravlja prevoze 
na gradbiščih ali pa v zelo ozkem lokalnem prometu. To pomeni ne v špe- 
diciji ali pa v cestnem prometu, o katerem danes govorimo. Od preostalih 10 °/o 
kamionov nad 8 ton, ki so v zasebni lasti, večina dejansko opravlja prevoze 
v lokalnem in le izjemoma v medkrajevnem prometu. 

Zdomci, povratniki, kot smo že danes slišali, v zelo visokem odstotku 
vlagajo svoja sredstva v nabavo tovornih avtomobilov. K temu jih silijo ozi- 
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roma usmerjajo naše izjave in naša priporočila na posvetovanjih zdomcev, ko 
pridejo domov ob raznih praznikih, ali pa v sredstvih javnega obveščanja, na 
TV in podobno. S tem želimo povedati, da akcija ni usklađena. Na eni strani 
še vedno spodbujamo nabavo takšnih kamionov, kot je prejšnji govornik 
omenil, 40 t in več, na drugi strani pa tečejo akcije za omejitev takšnih to- 
vornih vozil. 

Zdomci se odločajo za nabavo tovornega avtomobila iz povsem praktičnih 
razlogov. Kvalifikacijo za šoferja je razmeroma lažje dobiti kot kakšno drugo. 
Vsekakor veste, da imamo posebno vozniško zagrebško šolo, ki ima skupaj 
14 000 izrednih slušateljev, od katerih jih je okoli 6000 v tujini. V vsakem več- 
jem mestu v Zahodni Evropi je center, kjer se šolajo ti kadri. Zdomec, če se 
odloči za zasebno dejavnost, ko pride domov, da svoj prihranjeni denar v 
osnovna sredstva. To je najbolj enostavno pri tovornem avtomobilu, ker so ca- 
rinski predpisi enostavnejši in primernejši, ni mu potreben lokal, ni mu po- 
trebna dodatna delovna sila. Kratko povedano, to je najenostavnejši način za 
pridobitveno dejavnost oziroma za dejavnost, ki mu omogoča življenjski obstoj. 

Druge republike so najprej sprejele omejitev na 3, nato na 5 in sedaj na 
8 ton, ker kaže na določeno povečanje tonaže. Kolikor bi se tudi pri nas 
odločili za takšne posege, bi bilo nujno potrebno spremeniti obrtni zakon, ki 
je trenutno v pripravi. V zvezi s tem bi bilo potrebno najprej razmejiti grad- 
beno mehanizacijo od lokalne špedicije in od te špedicijo na medkrajevnih 
linijah. 

Pri vsaki takšni spremembi je nujno potrebno paziti na socialno varnost 
tistih, ki so še po današnji zakonodaji uvozili avtomobile. To pomeni, če bi 
takšen ukrep sprejeli, bi bilo verjetno nujno potrebno, da se določi prehodni 
čas, ki naj bi bil tolikšen, da se lahko tako sredstvo po normalnih ocenah 
tudi amortizira. V nasprotnem primeru bi bila ogrožena socialna varnost pri- 
zadetih ljudi. 

Pri predlogu, ki trenutno nastaja, je treba opozoriti še na nekaj: Za 
tovorne avtomobile smo rekli, da so večinoma zaposleni v gradbeništvu. Z 
omejitvijo bi še povečali pomanjkanje gradbene mehanizacije, za katero vemo, 
da je okoli 20 %> primanjkuje zlasti na velikih gradbiščih. Pri vsem tem je 
treba opozoriti tudi na politične probleme, ki utegnejo nastati. Zato je potrebno 
zagotoviti veljavnost predpisov, ki urejajo to področje, za daljši čas. 

Upoštevajoč navedeno predlagamo, da se iz poročila črtajo predlogi za 
omejitev nosilnosti tovornih avtomobilov v zasebni lasti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Besedo ima tovariš Janko Buh, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš! 

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri 
obravnavi poročila o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitev dela na področju prometa in zvez je skupina 
delegatov 1. okoliša, gospodarsko področje, ugotovila, da poročilo pomanjkljivo 
obravnava PTT promet in ne daje rešitev za vprašanja, ki so ključnega po- 
mena za nadaljnji razvoj PTT dejavnosti. 

Poročilo navaja, da izgradnja PTT infrastrukture zaostaja za planom, med 
vzroki za zakasnitev pa ne navaja, da je eden najpomembnejših vzrokov 
pomanjkanje investicijskih sredstev. 
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Predlagamo, da se poročilu pod a) na 9. strani stališč za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez SR Slovenije, 
na ravni federacije, doda 6. točka, ki naj se glasi: »Prek Zveznega komiteja 
za promet in zveze ter Skupnosti jugoslovanskih PTT je potrebno pospešiti 
organiziranje Zveze samoupravnih interesnih skupnosti za PTT promet, ki bi 
povezovala republiške in pokrajinske samoupravne interesne skupnosti in us- 
klajevala program razvoja in politike cen.« 

Nosilca naloge naj bi bila Republiški komite za promet in zveze ter Re- 
publiška skupnost za PTT. 

Doda naj se tudi nova 7. točka, ki naj se glasi: »Spodbuditi je potrebno 
ustrezno delitev dela, usklajevanje planov in dohodkovno povezanost s samo- 
upravnim sporazumevanjem med proizvajalci PTT opreme in izvajalci grad- 
benih in montažnih del ter PTT organizacijami«. 

Nosilca naloge naj bi bila Gospodarska zbornica in Republiška samo- 
upravna interesna skupnost za PTT promet. 

Utemeljitev: Nujno je povezovanje interesov uporabnikov tudi na zvezni 
ravni, ker se razrešujejo nekateri pomembni odnosi brez ustrezne samoupravne 
organiziranosti, kot na primer odnosi med PTT in velikimi uporabniki oziroma 
nosilci funkcionalnih zvez, kot so Jugoslovanska ljudska armada, elektro- 
gospodarstvo, Jugoslovanske železnice in podobno. Med proizvajalci PTT, zlasti 
pa telekomunikacijske opreme, je nujno izpeljati delitev dela, ker vedno več 
proizvajalcev izdeluje istovrstno opremo in drago kupuje tuje licence. Pro- 
izvodnja opreme, kot so telefonske centrale, prenosni sistemi in druga oprema 
tako imenovane profesionalne elektronike, ne more biti racionalna, če je 
razdrobljena. 

Pod b) na 14. strani predlagamo, da se, na ravni republike, dopolni 3. 
točka, ki naj se v celoti glasi: »Nujno je usmerjanje dolgoročnejših kreditov 
za pospeševanje razvoja in modernizacijo PTT zvez, združevanje sredstev bank 
in zagotavljanje ugodnejših kreditnih pogojev.« 

Nosilci naloge naj bi bili Ljubljanska banka-Združena banka, Republiška 
skupnost za PTT in Združene organizacije PTT Slovenije. 

Doda naj se nova 4. točka, ki se v celoti glasi: »Zagotoviti je potrebno 
ekonomske cene za poštne storitve ali kompenzacijo ter skladnejše gibanje cen 
vseh drugih PTT storitev, skladno s politiko cen v SR Sloveniji«. 

Nosilci nalog naj bi bili Republiški komite za tržišče in cene, Republiški 
sekretariat za finance in Republiška samoupravna interesna skupnost za PTT 
promet. 

Utemeljitev je naslednja: V PTT prometu so nujne velike naložbe, pri 
katerih ni mogoče zagotoviti le kreditov od posameznih temeljnih bank. Dejav- 
nost je infrastrukturna in so vse naložbe dolgoročne, saj trajajo objekti in 
oprema povprečno okoli 30 let. Cene poštnih storitev so nižje od lastnih, zato 
se pomemben del akumulacije iz telefonije uporabi za kritje izpada prihodka 
pri pismih, dopisnicah, prenosih časnikov, časopisov in tako dalje. V SR 
Sloveniji je znašal ta izpad v letu 1975 139 milijonov, v letu 1976 153 mili- 
jonov in v letu 1977 180 milijonov dinarjev. Zaradi tega trpi celoten razvoj. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Se kdo želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovarišica Jožica Lapuh, delegatka za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 23. okoliš! 
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Jožica Lapuh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je v obravnavi poročila o izvajanju stališč Skupščine 
SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju 
prometa in zvez sprejela naslednje pripombe: 

V delu poročila, ki zadeva cestni promet, je navedeno, da ostale republike 
v nasprotju s SR Slovenijo širijo in posodabljajo svoj vozni park. Menimo, da se 
je potrebno v bodoče zavzemati za izvajanje enotne politike razvoja cestnega 
javnega trasporta v celotnem jugoslovanskem prostoru. 

S komaj 70 °/o realizacijo srednjeročnega plana cestne infrastrukture nismo 
zadovoljni. Tudi navedba, da so sredstva iz javnega posojila občanov zago- 
tovljena, ne pove dovolj. Pogrešamo namreč informacijo, kam in v kakšni 
višini so bila doslej sredstva vložena in kakšen je rezultat porabe teh sredstev. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Jakob Berič, predsednik Skupščine Samoupravne interesne 
skupnosti za PTT promet! 

Jakob Berič: Tiovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Re- 
publiška samoupravna interesna skupnost za PTT promet deluje v slovenskem 
prostoru približno dve leti. Organiziranih imamo 9 območnih skupnosti, smo 
pa pred ustanovitvijo enot skupnosti v vseh slovenskih občinah. 

Danes je bilo izrečenih nekaj besed o problemih v republiških samouprav- 
nih interesnih skupnostih, posebno na področju združevanja. Moram reči, da je 
Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za PTT promet letos izvedla široko 
akcijo za zagotovitev vseh pogojev za pravočasno uresničevanje družbenega 
plana za PTT promet za obdobje 1976—1980. Res je, da so temeljne organizacije 
združenega dela pri PTT vedno v ospredje postavljale kot največji problem 
združevanje sredstev. Mi smo v slovenskem prostoru izpeljali in nakazali 
enotno akcijo, kako zagotoviti pravočasno realizacijo tega plana. V nekaterih 
območjih Slovenije so problemi, kot je nakazal za Ljubljano delegat tovariš 
Jaki, drugod pa teh problemov ni, ker so združeno delo in krajevne skupnosti, 
na primer v Mariboru, takšno akcijo podprli skoraj 100 %>. Tako je v Mariboru 
in v Murski Soboti, zelo podobno pa je tudi v Celju. 

Menimo, da ne drži ugotovitev, da ni družbene podpore za to akcijo. Iz 
republiške skupnosti smo obiskali v letošnjem letu predstavnike skoraj vseh 
občin oziroma regij, kjer delujejo območne skupnosti, in je bila dana široka 
podpora delovanju in tudi združevanju skupnosti. Res je nekoliko nejasnosti 
glede načina združevanja sredstev. Mogoče je do teh nejasnosti pripeljalo tudi 
različno stališče nekaterih organov, ki so dolžni reči, kaj je v redu in kaj ne. 

Potrebno pa je danes poudariti, da je način združevanja sredstev za PTT 
prav gotovo v skladu z osnutkom resolucije SR Slovenije o izvajanju družbe- 
nega plana v obdobju 1976—1980 v letu 1979, ki pravi glede politike cen, da naj 
bi vplivali na politiko cen v čim večji meri združeno delo in tudi individualni 
potrošniki posameznih storitev. Zato predlagam Zboru združenega dela, da 
da v smislu osnutka resolucije podporo območnim skupnostim za PTT promet 
kakor tudi akcijam republiške skupnosti v zvezi s hitrejšim razvojem PTT 
prometa za pravočasno zagotavljanje sredstev, ki so potrebna za realizacijo 
plana PTT prometa v SR Sloveniji. 
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Se nekaj besed o hitrejšem razvoju manj razvitih in obmejnih območij 
v slovenskem prostoru. Tudi pri tem je republiška skupnost za PTT promet 
izpeljala v letošnjem letu akcijo, da ugotovi, kje so pravzaprav odstopanja od 
skladnejšega razvoja v slovenskem prostoru. Podčrtali smo, da je potrebno 
hitreje razvijati ne le PTT zmogljivosti, ki so pomembne za določeno regijo, 
temveč da moramo hitreje razvijati tudi tiste PTT zmogljivosti, ki so repub- 
liškega magistralnega pomena in ki se gradijo v območjih manj razvitih. Zato 
je bila nakazana pot, da se čimprej ustrezneje poveže zlasti območje Prek- 
murja. V planu PTT je, da bo ta naloga izpeljana v letu 1979. Pot hitrejšega 
razreševanja te problematike smo nakazali tudi tako, da bomo verjetno z 
akcijami mladinskih delovnih brigad in drugimi razreševali delno tudi na- 
domestilo manjkajočih sredstev za hitrejši razvoj PTT mreže, zlasti v manj 
razvitih območjih. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Livio Jakomin, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za promet in zveze! 

Livio Jakomin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Uvodoma bi želel poudariti, da je tudi današnja razprava pokazala, da ima 
problematika prometa in zvez zelo širok interes. Tudi razprave posameznih 
tovarišev delegatov, ki so dali koristne predloge in sugestije, so na nekaterih 
področjih posegle izven naloge, ki je bila dana našemu komiteju, ko je bil 
pred letom dni v Skupščini sprejet dokument o skladnem razvoju prometa in 
zvez v SR Sloveniji. 

Menim, da je razprava predvsem posegla na tista področja infrastruk- 
ture, s katerih je Izvršni svet v juniju letos poročal o izvajanju srednjeročnega 
plana, in da verjetno prav zaostajanja na tem področju silijo delegate, da na 
ta vprašanja še posebej opozorijo. To nam vsem, ki se bomo vključevali, 
od temeljnih organizacij združenega dela navzgor, v nadaljnje kreiranje in 
planiranje za naslednje srednjeročno obdobje, nalaga še posebno odgovornost. 

Odgovorov oziroma razlage k posameznim vprašanjem ne želim niti ne 
morem dati. Menim, da so vsi predlogi sprejemljivi in da je verjetno zelo 
težko na vsako vprašanje takoj konkretno odgovoriti. To tudi ni namen 
današnje razprave. Kljub temu pa mislim, da je potrebno nekatera vprašanja 
osvetliti tudi z drugih zornih kotov. 

Kot prvo bi želel podčrtati, da smo v uvodni obrazložitvi in poročilu 
povedali, da stališča Skupščine SR Slovenije v bistvu ne posegajo na tisti 
del infrastrukture, za katero smo zadolženi po srednjeročnem planu in za ka- 
tero Izvršni svet prihaja pred to Skupščino dvakrat na leto. Zaradi tega 
menim, da je prav, da ob koncu leta, ko bo Izvrnši svet dajal poročilo o uresni- 
čevanju plana za letošnje leto v zvezi s področjem prometa in zvez, opozorimo 
na nekatere ugotovitve, ki so bile danes dane. 

Nadalje menim, da takšna situacija nastaja zaradi tega, ker so bili plani 
na področju prometa in zvez v mnogočem predimenzionirani, in sicer predvsem 
kot posledica tega, da je bil razmik med potrebami in možnostmi tudi v 
preteklosti prevelik in je zato verjetno tudi težje nadomestiti vse, kar je 
bilo zamujeno v preteklosti. 

Prav zaradi tega menim, da je potrebno obrazložiti, da so glavni izpadi, 
ki so nastajali na področju prometne infrastrukture, izhajali v prvih dveh 
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letih srednjeročnega plana iz dejstva, da so sredstva temeljnih organizacij 
združenega dela, ki se združujejo za prometno infrastrukturo, dotekala izredno 
slabo. Tovariši, ki se s to problematiko bolj podrobno ukvarjajo, vedo, da so 
glavni vzroki za zaostajanja, za katera danes ocenjujemo, da jih ne bomo v 
celoti nadomestili do 1980. leta, v tem, da so sredstva, ki jih združujejo 
temeljne organizacije združenega dela za prometno infrastrukturo, prihajala 
neredno oziroma da se niso združevala po dinamiki, ki je bila predvidena. 

Glede opozoril tovarišev delegatov, da so stališča oziroma predlogi po- 
manjkljivi glede tega, da ni pri nosilcih nalog opredeljen rok, do kdaj bodo 
te naloge opravili, ali pa da je premalo precizen, smo menili, da Skupščina ne 
more za vsa področja, teh je devet, sprejemati podrobnega akcijskega načrta. 
Zato smo se v izhodiščih opredelili, da morajo vsi nosilci na podlagi sprejetih 
stališč v Skupščini, pripraviti svoj konkreten akcijski načrt, ki ga bodo ob- 
ravnavali vsak na svoji ravni. Ti akcijski načrti pa morajo biti pripravljeni 
tako, da bomo lahko v letu dni Skupščini ponovno poročali o tem, kaj je bilo 
storjeno in kaj ne. 

Glede predlogov tovariša delegata, ki je govoril o PTT dejavnosti, menim, 
da gre za takšno dopolnjevanje plana, ki ga Skupščina po tej poti ne more 
sprejeti. Vsi vemo, kako so plani razvoja nastajali, kdo jih sprejema in kakšne 
so obveznosti o združevanju sredstev. Vse spremembe plana glede obveznosti 
lahko sprejemajo le delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. Zato 
je pobudo mogoče sprejeti le tako, da se po enakem postopku, kot smo sprejeli 
plan, sprejmejo tudi nove obveznosti, prek odbora podpisnikov družbenega 
plana. 

Glede pobud, ki jih je dal delegat 11. okoliša v zvezi s skupno samo- 
upravno interesno skupnostjo za železniški, luški in cestni promet, moramo 
obvestiti delegatsko skupščino, da je bila o tem zelo široka razprava, ko smo 
obravnavali oblikovanje samoupravne interesne skupnosti za železniški in 
luški promet. Takrat smo glede na ustavno opredelitev tudi odločili, kaj je 
dejavnost posebnega družbenega pomena. Pri tem pa v celoti ne vem, ali je 
tovariš delegat mislil samo na cestno infrastrukturo. Kolikor je na to mislil, 
gre za dejavnost posebnega družbenega pomena, kolikor pa je mislil na go- 
spodarstvo oziroma na del prevozništva na tem področju, potem menim, da 
gre za dejavnost, ki ne sodi v posebni družbeni pomen. 

V zvezi s tem menim, da je utemeljena kritika, ki je bila danes dana na 
račun tega, da se do sedaj ni oblikovala samoupravna interesna skupnost za 
cestno gospodarstvo. Ne želim govoriti v opravičilo tega, vendar menim, da 
je osnovna napaka, ki smo jo naredili v prejšnjem mandatu ob pripravi ustrez- 
nega zakona, da smo izhajali predvsem iz obstoječega stanja. Izhajali smo 
iz tega, da imamo sprejet srednjeročni plan razvoja do 1980. leta, da imamo 
zagotovljene vire sredstev — če jih imamo dovolj, je drugo vprašanje in da 
je za to potrebno do 1980. leta obdržati status quo. 

Danes moramo z vso odgovornostjo povedati, da so tisti tovariši delegati, ki 
so pred nekaj meseci opozarjali, da tako zasnovan zakon ni pravilno postav- 
ljen, imeli globoko prav, predvsem v tem, da mora cestno gospodarstvo, tako 
kot ostalo gospodarstvo, doživeti temeljito transformacijo, zlasti v dveh pogle- 
dih: tako glede nalog in obveznosti, ki jih ima sedaj Republiška skupnost za 
ceste, kot tudi glede nalog in obveznosti, ki jih imajo cestna podjetja. Nadalje 
menim, da moramo izhajati iz tega, da so osnovni nosilec celotnih interesov de- 
lavcev delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. Prav zaradi tega bo 
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Republiški komite ponovil celoten postopek priprave zakona od začetka, to je 
od predloga za izdajo zakona. Pri tem je treba postaviti izhodišče v temeljno 
organizacijo, v krajevno skupnost in v občino, od tu naprej pa usklajevati in- 
terese, ki se lahko združujejo na ravni regije ali na ravni občin. 

Hkrati smo se odločili, da bomo takrat predložili celotni paket zakonov, 
to so trije zakoni, ker smo ugotovili, da je razprava v Skupščini velikokrat, in 
tudi danes, posegla na nekatera druga področja, ki niso bila predmet obravna- 
vanega zakona. Poleg zakona o samoupravnih interesnih skupnostih bo pred- 
ložen zakon o javnih cestah. 

Glede pobud, ki jih je dal tovariš delegat, ki zastopa obrtno dejavnost, 
moram povedati naslednje: Naš komite je bil dejansko pri pripravi zakona 
o obrti pobudnik tega, da se omeji tonaža. To smo bili dolžni storiti iz več 
razlogov. Predvsem o tem govorijo stališča, ki jih je Skupščina sprejela pred 
leti, poleg tega pa smo kot republika podpisali tudi družbeni dogovor o pro- 
metni politiki Jugoslavije, v katerem je obveznost, da se bodo republike in 
pokrajini dogovorile o enotnih kriterijih in določile skupno zgornjo mejo no- 
silnosti tovornih avtomobilov. To so bili razlogi, zaradi katerih je naš komite 
imel za potrebno, da o tem obvesti sestavljalce zakona o obrti. 

Moram reči, da smo se popolnoma strinjali s tistimi, ki so bili mnenja, 
da je v SR Sloveniji izredno težko omejevati to dejavnost na nosilnosti 8 ton, 
čeprav so to storile druge republike, vendar ničesar drugega nismo in tudi ne 
bomo predlagali-Menim, da bomo pri tem morali skupaj vztrajati, da namreč 
omejimo to dejavnost, da se ne širi zunaj meja, za kar je bila ustanovljena. 
S tovarišem, ki je o tem govoril, smo zelo blizu temu, kar mislimo tudi pred- 
lagati v zakonu o javnih prevozih, to pa je, da se poiščejo možnosti davčnih in 
drugih olajšav za vse tiste avtoprevoznike, ki se s sredstvi v svoji lasti vklju- 
čujejo v dolgoročne procese z organizacijami združenega dela, predvsem v 
gradbeništvu in gozdarstvu. Strinjam se s tovarišem delegatom, da je to lahko 
dopolnilna dejavnost, ki zmanjšuje pritisk pri uvozu novih zmogljivosti, pred- 
lagali pa bomo, da se za dejavnost, ki se širi kot konkurenčna, če lahko 
uporabim ta izraz, na medkrajevnih in dolgih relacijah, uporabi tudi drugačna 
restrikcijska politika. 

Glede drugih predlogov moram reči, da jih bomo podrobno proučili in 
dopolnili predloženi akt, skupaj z vsemi nosilci nalog, hkrati pa od njih za- 
htevali, kot sem že uvodoma poudaril, da pripravijo podrobnejše akcijske na- 
črte, na podlagi katerih bomo po preteku leta ponovno poročali Skupščini SR 
Slovenije. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Zeli še kdo besedo? Ce nihče, 
zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije 
za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v 
SR Sloveniji ter ugotovitve, mnenja in predloge, ki izhajajo iz poročila Odbora 
za družbenoekonomski razvoj z dne 30. 10. 1978, kakor tudi iz pismenih pri- 
spevkov delegatov in razprave na seji zbora. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da so bili od sprejetja skupščinskih 
stališč na področju prometa in zvez v SR Sloveniji doseženi pomembni rezul- 
tati. Kljub temu pa so sprejeta stališča še vedno aktualna in jih je treba 
dosledno uresničevati. Na nekaterih področjih se še vse prepočasi uresničujejo 
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naloge glede delitve dela med posameznimi panogami, prav tako pa so velika 
zaostajanja pri izgradnji oziroma rekonstrukciji cestne infrastrukture. Zato 
morajo biti prizadevanja vseh zainteresiranih dejavnikov za učinkovitejše 
uresničevanje sprejete politike, glede usmerjanja skladnega razvoja in delitve 
dela na področju prometa in zvez v Socialistični republiki Sloveniji v pri- 
hodnje usmerjena zlasti v pospešitev dogovarjanja in samoupravnega spo- 
razumevanja o delitvi dela, dohodkovnega povezovanja, nadaljnjega razvoja in 
spodbujanja integracijskih procesov med vsemi udeleženci. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri pripravi in oblikovanju 
družbenoekonomske politike na področju prometa za prihodnje leto, to je pri 
predlogu resolucije o izvajanju plana v letu 1979, upošteva ugotovitve in ocene 
iz razprave delegatov v zboru in mnenja, predloge in stališča Odbora za 
družbenoekonomski razvoj. 

4. Zbor združenega dela ugotavlja, da samoupravna organiziranost na 
področju cestnega kot tudi letalskega prometa še ni uveljavljena, zato je 
potrebno pospešiti akcijo samoupravnega sporazumevanja na teh področjih. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj čimprej pripravi in predloži Skup- 
ščini SR Slovenije zakon o skupnostih za ceste, zakon o javnih cestah in zakon 
o cestnem prevozu. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev? Če nihče, predlagam, 
da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na poročilo 
o varnosti v prometu v SR Sloveniji. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet, ki 
je za svoja predstavnika določil tovariša Livija Jakomina, člana Izvršnega 
sveta in predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze ter tovariša 
Ivana Winklerja, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za 
notranje zadeve. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej točki 
dnevnega reda so bili posebej, poleg ostalih, povabljeni predstavniki Repub- 
liškega odbora sindikata delavcev prometa in zvez, Republiške skupnosti za 
ceste, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slo- 
venije in Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Z dopisom z dne 4. 11. 1978 smo prejeli stališča Sveta za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije o nekaterih aktualnih nalogah Socialistične 
zveze za varnejše stanje v cestnem prometu. 

Poročilo sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Odbor za 
družbenoekonomski razvoj, ki sta dala poročili. Želi predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne želi). Poročevalca odborov, želita besedo? (Ne). 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš 
Pavel Trstenjak, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
16. okoliš! 

Pavel Trstenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz poročila o varnosti v cestnem prometu v SR Sloveniji izhaja, da imamo v 
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naši republiki vsega skupaj izdanih 543 388 vozniških dovoljenj in da je re- 
gistriranih 434 482 motornih vozil. Iz tega vidimo, kako gost je promet na naših 
cestah, saj je v promet vključen že vsak tretji Slovenec. Glede na 8 911 ne- 
zgod se postavlja vprašanje, kako bo šele tedaj, ko bomo dovolili opravljati 
vozniški izpit že s 17 letom starosti, kot je bilo objavljeno te dni v časopisu 
Večer. 

Citiram iz omenjenega zapisa zadnji odstavek: »Včeraj je svet na seji raz- 
pravljal o sporni starostni meji, ko lahko kandidat opravi vozniški izpit. Se- 
daj je dovoljena meja 18 let. Prevladuje mnenje, da bi to mejo znižali na 
dopolnjenih 17 let.« Menim, da starostne meje za opravljanje vozniškega 
izpita ne bi smeli zniževati, temveč ostati na sedanji, kot določa veljavni 
zakon, sicer bi imeli na cestah še več nesreč. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, delegat iz Celja, 1. okoliš! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Oprostite, ker se še enkrat priglašam k besedi. V zvezi s poročilom bi lahko 
rekli, da nimamo kaj dodati, saj je pripravljeno vestno in kompleksno, tako da 
nam nazorno kaže kje smo, koliko nas življenje stane in podobno. Vendar se 
nam je pri obravnavi tega poročila v Odboru za družbenoekonomski razvoj 
Zbora združenega dela odprlo vprašanje, na katerega pa predlagatelj žal ni 
mogel odgovoriti. Vprašanje je tole: Kakšna je pravzaprav materialna škoda, 
ki je nastala kot posledica prometnih ali drugih nesreč udeležencev v prometu? 
Kolikšna je izguba delovnega časa, kolikšni so stroški zdravljenja in stroški 
plačevanja invalidskih pokojnin in podobno? 

Iz nekih podatkov, ki sem jih uspel dobiti in ki jih je tudi tovarišica 
predstavnica Socialistične zveze na seji odbora dala, izhaja, da je zavarovalna 
skupnost Triglav v letu 1977 izplačala 80 milijard dinarjev na račun nesreč, 
zaostankov zaradi nerešenih zadev za 1975. in 1976. leto pa je že za okoli 40 mi- 
lijard. Menim, da ta podatek dovolj zgovorno govori sam po sebi. 

K predloženemu poročilu, kot sem že omenil, nimamo kaj dodati, razen mo- 
goče nekaj podatkov o tem, kakšno je stanje v območju občine Celje. Območje 
Uprave javne varnosti Celje spada po številu registriranih motornih vozil, po 
tranzitnem prometu, po skupni dolžini cest in drugi problematiki na tretje 
mesto v SR Sloveniji, medtem ko se po problematiki, ki se izraža v številu 
prometnih nesreč in njenih posledicah, uvršča že nekaj let na drugo mesto. 
Ce smo v lanskem letu govorili o izrazito kritični situaciji na področju pro- 
metne varnosti, potem moramo tudi letos priznati, da se stanje trenutno ne 
izboljšuje, kar kažejo naslednji podatki. Vsi se nanašajo na območje občine 
Celje. Lani je v vsem .letu bilo 2916 prometnih nesreč, od tega 1411 s telesnimi 
poškodbami, v katerih je bilo 1 859 oseb huje ali lažje poškodovanih, in 123 
prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je 134 oseb izgubilo življenje. 
Podatki za prvih deset mesecev letošnjega leta, to je za leto 1978, so na- 
slednji: vseh prometnih nesreč je bilo 1 125, od tega s telesno poškodbo 1 120 
in 109 prometnih nesreč, v katerih je izgubilo življenje 118 oseb ali 10 več kot 
lani v istem času. Ti podatki, ki so prikazani zelo grobo, niso razveseljivi, saj 
je potrebno povedati, da so se vozno tehnične razmere v območju Celja delno 
izboljšale s podaljškom hitre ceste do Arje vasi. Poleg tega v letošnjih promet- 
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nih nesrečah niso vštete v skupnem številu prometnih nesreč nesreče z manjšo 
prometno škodo, do 2 milijonov starih dinarjev, ki pa smo jih v lanskem prvem 
polletju še zajemali. 

Ker je bila problematika za lansko leto obdelana na širšem posvetu, ki 
je bil letos spomladi v Skupščini občine Celje v okviru Sveta za ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito, na katerem so bili upravljalci in vzdrževalci cest, 
odgovorni za vzgojo občanov, zastopniki prevozniških podjetij, organi pravo- 
sodja, sodniki za prekrške in drugi odgovorni dejavniki v občini, naj na 
kratko osvetlim le nekatere najpomembnejše probleme, ki tarejo prometno 
varnost. 

V območju cest Uprave javne varnosti Celje je relativno varen cestni 
promet le na 27 km dolgem odseku hitre ceste, kjer so prometne nesreče iz- 
jemoma, zastojev pri odvijanju prometa pa ni, čeprav je nadzor prometa raz- 
meroma skromen. Vse ostale prometne površine, katerih širina znaša 3 do 8 m, 
imajo mešani promet, od pešcev in traktorjev do voznikov tovornih vozil in 
avtobusov, in jih ne moremo nadzorovati v celoti. Razkorak v porastu motornih 
vozil in izgradnji prometnic je vse večji, na poslabšano stanje prometne var- 
nosti pa zlasti močno vpliva počasen promet, saj imamo na posameznih magi- 
stralnih cestah do 38 °/o tovornega prometa, med katerim ni maloštevilen, 
zlasti v Savinjski dolini, tudi traktorski promet, tako da se potovalna hitrost 
ob določenih zgostitvah zmanjša tudi pod 40 km na uro. 

Med tem motoriziranim prometom se pojavljajo številni pešci, kolesarji 
in promet s kolesi z motorji, ki je najbolj izpostavljen, kar kaže naslednji 
podatek: V 119 smrtnih primerih v cestnem prometu letos je bilo v območju 
Celja 29 smrtnih primerov pešcev, 15 voznikov koles in koles z motorjem ter 
osem voznikov traktorjev. Ob tem moramo posebej podčrtati, da naše pro- 
metnice nimajo ustreznih površin za počasni promet, kolesarskih stez, peš 
poti in poti za počasni traktorski promet, kar nedvomno vpliva na prometno 
varnost. 

Nadalje ugotavljamo, da primanjkuje tudi ostalih površin za počasni to- 
vorni promet, zlasti posebni vozni pas za tovornjake na Trojanah. Zato traja 
potovanje iz Ljubljane danes že eno uro in pol. Ob tako številnem prometu 
ni mogoče zagotoviti ustreznih medsebojnih stometrskih razdalj med vozili. 
Počasnih vozil ni mogoče vedno izločati, saj primanjkuje ustreznih površin 
oziroma so obstoječe premajhne, in tako dalje. 

Vsi ti problemi, s katerimi se srečujejo organi nadzora, pa so prisotni že 
dalj časa in se ponekod rešujejo zelo neodgovorno, saj pri posameznih ob- 
činskih skupščinah še vedno niso ustanovljeni organi za tehnično urejanje 
prometa, razen v Skupščini občine Celje, zadeve tehničnega urejanja prometa 
pa prepuščajo skupinam občanov, svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in tako dalje. Vse več je primerov, da se podaljšuje dolžina asfalti- 
ranih cest na račun zoženja vozlišč, da se opuščajo varnostni ukrepi pri 
nameščanju odbojnih ograj, prometni signalizaciji, ureditvi bankin in tako 
dalje. Take polovične in nestrokovne rešitve predstavljajo nove črne točke 
v prometu, čeprav še starih, že dobro znanih nismo odstranili, iz znanih raz- 
logov, to je pomanjkanje sredstev, zaradi zgodovinskih spomenikov in tako 
dalje. 

Pri vzdrževanju prometne varnosti se srečujemo še z nekaterimi primeri, 
ki jih ne smemo zanemariti. Ti so: odstranjevanje poškodovanih vozil ter vozil 
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v okvari, ki se vse predolgo zadržujejo na cestah. Vlečne službe, vključno z 
Avto-moto zvezo, niso zadovoljivo organizirane in so največkrat dostopne le 
v dnevnem času, v večernem in nočnem času pa teh služb sploh ni ali pa 
poslujejo s skrajšanim delovnim časom. Popravljalnice vozil in mehanične de- 
lavnice so ob dela prostih dneh zaprte, odstranjevanje poškodovanih vozil ne 
teče zadovoljivo, ker cestna podjetja, ki so za to odgovorna, niso ustrezno 
organizirana, nimajo drugega kot tovorna vozila brez dvigal, kar delo otežuje 
in zavlačuje. Nadalje nimajo ustreznih površin, kjer bi se poškodovana vozila 
hranila, da bi bila varna pred tatvinmi. Tu so še problemi odstranjevanja na- 
pačno parkiranih vozil, ki jih je potrebno odstraniti v smislu 18. člena republi- 
škega zakona o varnosti v cestnem prometu. 

Posebno poglavje so razni prekopi cest in delovišča, ki v večjem obsegu 
vplivajo na prometno propustnost. Izvajalci del največkrat po nepotrebnem 
zavlačujejo dela, ker organizacija dela ni pravilno izpeljana oziroma sploh ni 
organizirana. Pojavlja se tudi onesnaževanje cest, zaradi česar pogosto pri- 
haja do prometnih nesreč s smrtnim izidom. Delovišča niso ustrezno obeležena, 
po končanih delih pa prometna signalizacija ni pravočasno odstranjena. 

Med drugim naj omenim problem prevoza nevarnih snovi, ki ga oprav- 
ljajo delovne organizacije dostikrat zelo neodgovorno, brez ustreznih varnost- 
nih ukrepov in ustreznih navodil, kako ukrepati, če pride do izlitja ali razsutja 
tovora. Tako se služba nadzora dostikrat znajde pred problemom, kako ukre- 
pati in koga obvestiti v takih primerih. Vse preveč je navzoče mišljenje, da so za 
varnost prometa oziroma za varnost nasploh odgovorni le organi za notranje 
zadeve. 

Danes smo na mizo dobili poročilo Sveta za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze, ki 
v marsičem nekatere stvari s tega področja bolj izrazito nakazuje. Tako nam 
med drugim tudi pove, da za varnost v cestnem prometu niso odgovorni samo 
organi za notranje zadeve, temveč je to skrb vseh občanov, predvsem pa druž- 
bene samozaščite. Če znamo družbeno samozaščito uveljaviti takrat, kadar je 
prisila malo drugačna, to se pravi, kadar gre za določene vaje ali akcije, jo 
bomo morali organizirati vozniki sami med seboj tudi na področju cestnega 
in drugega prometa. 

Omenil bi še pomanjkljivo in nezadostno odgovornost posameznih temelj- 
nih organizacij združenega dela, ko ne izvajajo lastne kontrole voznikov vozil, 
opreme in tovora, preden puščajo vozila v promet. To urejajo določbe dru- 
gega odstavka 5. čena zveznega zakona o varnosti v cestnem prometu. 

Na koncu je treba povedati, da tudi kaznovalna politika pri sodnikih za 
pekrške na sodiščih ne dosega svojega pomena. Postopki so največkrat časov- 
no preveč odmaknjeni, izrečene kazni, tudi za težje prometne prestopke, pa 
preblage. 

Naša delegacija S področja gospodarstva, 1. okoliš — občina Celje, v celoti 
podpira stališče Sveta za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri Pred- 
sedstvu Republiške konference SZDL in Republiškega komiteja za promet 
in zveze. 

Predsednik Emil Tomažič : Še kdo želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Boris Cižmek, predsednik Republiškega sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu! 
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Boris Čižmek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri sestavi predloženega poročila smo sodelovali trije, lahko bi rekel partnerji, 
ki smo izredno zainteresirani za večjo varnost v cestnem prometu. To je naš 
republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve in republiški komite za promet in zveze. To je prva 
tovrstna informacija, ki jo obravnava naša republiška skupščina kot celoto 
in ki zajema najbistvenejše probleme s področja varnosti na cestah v Sloveniji. 
Res je, da bi lahko v tej informaciji mnogo več povedali in navedli vse tisto, 
kar je bilo podano v razpravah na odborih zborov naše skupščine, kar vse 
drži in s čimer se moramo strinjati. Vsi ti problemi so zajeti v poročilu republi- 
škega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer v letnem in 
polletnem poročilu, ki pa ga žal Skupščina, kot prejšnja leta, čeprav je bilo 
poslano, ni poslala delegatom. 

Dovolite mi zato, da podčrtam nekatere probleme, ki jih mogoče pred- 
ložena informacija ni dovolj osvetlila. 

Predvsem mislim, da je to vloga naših javnih občil, od radia in televizije 
pa do republiških, regionalnih in občinskih občil, organizacij združenega dela, 
občil sindikata, lokalnih radijskih postaj in mladinskega ter znanstvenega tiska. 
Nad 600 takih občil imamo v naši republiki, vendar lahko ugotovimo, da se 
odziva v glavnem vzpodbudam republiškega sveta le centralni tisk (Delo, Lju- 
bljanski dnevnik, Večer) ter nekatere revije. Sicer večina teh glasil prinaša 
predvsem faktografske podatke o številu nesreč, krajih nesreč in imenih pone- 
srečencev, vendar v zadnjem času naletimo že tudi na članke z vzgojno os- 
veščev-alno vsebino, ki skušajo vplivati na neustrezno obnašanje naših občanov 
v prometu. Po naši evidenci je bilo v lanskem letu s področja prometa v tem 
tisku nad 900 prispevkov. Tudi radio in TV sta se bolj vključila v prometno 
osveščevalno delo. Žal pa ostaja ob strani celoten tisk v organizacijah združe- 
nega dela in lokalne radijske postaje ter mladinski tisk razen Cicibana in Pio- 
nirskega lista. 

Drugo pomembno vprašanje, ki ga sicer obravnava naša informacija, je 
vprašanje notranje kontrole in tehnične brezhibnosti motornih vozil. Bilo je že 
večkrat povedano in opisano, kakšno porazno stanje vozil ugotavljajo ob teh- 
ničnih pregledih, in to ne glede na to, ali so to vozila amaterjev ali poklicnih 
voznikov. V lanskem letu je bilo od 304 784 pregledanih vozil 130 000 vozil za- 
vrnjenih zaradi grobih napak, kot so izrabljene gume, pokvarjen krmilni me- 
hanizem ali svetlobne naprave. Povedano je tudi bilo, da je v tem številu ve- 
liko tovornih vozil. Poudarili smo, da v večini delovnih organizacij z režijskim 
prometom ni nikakršne notranje kontrole, čeprav je ta izredno močan, da je 
uvedena v glavnem notranja kontrola v večjih OZD za javni transport, da pa 
jo tudi tam zelo slabo izvajajo, da so že akti zastareli ali pa jih sploh ni. 

Malo je tudi organizacij, ki posvečajo vzgoji in preventivi svojega član- 
stva potrebno pozornost, kot npr. da bi jih opozarjale na kulturno obnašanje v 
prometu ter humanizacijo medsebojnih odnosov, čeprav bi morala biti ta vzgo- 
ja sestavni del varstva pri delu, saj gre za nesreče pri delu. Predlansko leto se 
je od 8000 nesreč s poškodbami zgodilo 6000 nesreč na poti na delo ali z dela, 
pri čemer pa tudi ugotavljamo, da imamo v naših delovnih organizacijah nad 
1000 varnostnih inženirjev in tehnikov, ki se pri svojem delu v izredno redkih 
primerih ukvarjajo z varnostjo cestnega prometa. 

Nadalje menim, da je eden od izredno perečih problemov pri vzgoji 
naših občanov, da ta vzgoja še ni prodrla tja, kjer bi se morala pravzaprav 
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začeti, to je v krajevne skupnosti. Nekaj nad 1000 krajevnih skupnosti imamo, 
v naseljih se zgodi vsako leto nad 80 °/o prometnih nesreč, kljub temu pa 
imamo do sedaj šele v 401 krajevni skupnosti zametke prometne vzgoje in 
preventive. Čeprav se v krajevnih skupnostih ljudje med seboj poznajo, 
vedo, kdo vozi brez dovoljenja, z odvzetim dovoljenjem itd., se stvari v mnogih 
krajevnih skupnostih kljub temu ne popravljajo. 

Tovariš delegat pred menoj je omenil, kakšno veliko gospodarsko in drugo 
škodo povzročajo prometne nesreče pri nas. Na vseh področjih, ki jih je na- 
vedel, je škoda velika. Lahko rečem, da so razmere še slabše zaradi tega, ker 
se navedeni podatki nanašajo samo na Zavarovalnico Triglav, ne pa tudi na 
zavarovalnice Croatia, Dunav in druge, ki prav tako poslujejo v območju SR 
Slovenije. V zvezi s tem lahko rečemo, da bi se lahko zgradilo z denarjem, s 
katerim je zavarovalnica izplačala poškodovana vozila, precejšnje število km 
tudi najsodobnejših cest. 

Vprašanje prometnih nesreč s težkimi posledicami, to je s smrtnimi izidi, 
je dobro obdelano v poročilu. Kljub temu pa menim, da so pri tem pomembni 
še nekateri dodatni elementi. Zakaj toliko mrtvih na mestu nesreče? Zakaj 
je na mestu nesreče v letošnjem letu umrlo 456 oseb, med prevozom pa še 
nadaljnjih 72 oseb? Samo v 30 dneh je umrlo v bolnišnicah 162 oseb. Menim, 
da na to vpliva mnogokrat izredno slab dostop do ponesrečenca, zaradi velikega 
števila vozil na naših cestah, tako da tudi vozila prve pomoči le s težavo 
pridejo do ponesrečenca. Mnogokrat je kriva tudi slaba pomoč, slaba oprem- 
ljenost ekip ali pa posameznikov, ki nudijo pomoč. 

Izredno pomembno pri nesrečah v prometu je, da se naši ljudje, kljub 
akcijam, ki jih vodi republiški svet, nikakor nemorejo navaditi, da bi upo- 
rabljali varnostni pas. V letošnjem letu je bilo že 243 smrtno ponesrečenih 
voznikov in sopotnikov. Če bi po ugotovitvah razvitejših držav v prometu, 
upoštevali le 50 % faktor zmanjšanja nesreč, če bi vozniki in sopotniki uporab- 
ljali varnostne pasove, bi samo v letošnjem letu prihranili 120 življenj. 

Informacija, ki smo jo prejeli, omenja samo 18 članov republiškega sveta. 
To so predvsem člani, ki so se takoj, ko so bila sprejeta stališča Sveta za 
splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito, lahko lotili resnejšega obra- 
vnavanja in izvajanja svojih nalog. Vse ostale organizacije, ki jih je 36, de- 
lajo to po svojem rednem programu, ena bolj druga manj uspešno, vendar 
bolj dolgoročno. Nekaterih ni bilo potrebno omenjati, ker izredno dobro deluje- 
jo, kot na primer Rdeči križ saj je lani v njegovih tečajih poslušalo prometno 
vzgojno vsebino kar 95 000 občanov. 

Republiški svet je zadolžen tudi za vodenje javne razprave v zvezi s spre- 
membami zakona o temeljih zakona o varnosti cestnega prometa. Opozoril bi 
le na najpomembnejše predloge, ki jih je dal naš svet. Tako menimo naj bi 
ostala meja za opravljanje vozniškega izpita 18 let starosti in naj je ne bi zni- 
ževali na 17 let. Nekatere republike v zveznem svetu namreč vztrajajo, da naj 
se ta meja pomakne na 17 let, češ da je danes mladina mnogo bolj zrela in 
sposobna ter prilagodljiva cestnemu prometu. Iz naše prakse pa vemo, da je 
prav mladina med 18. in 21 letom potencialni povzročitelj prometnih nesreč. 

Med predlaganimi spremembami je tudi dolžnost vseh organov, ki na ka- 
kršnem koli način delujejo v cestnem prometu, da dajo ustrezne podatke in 
informacije o stanju prometne varnosti svetom za preventivo in vzgojo v cest- 
nem prometu. Dosedaj nismo dobili nikakršnih podatkov. Izjema je bil le Re- 
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publiški sekretariat za notranje zadeve, ki občasno izdaja svoje biltene in iz 
katerih lahko črpamo določene statistične podatke. 

Nadaljnji predlog je v tem, da morajo delovne organizacije, ki so poobla- 
ščene za določena dela na cestah, takoj po končanem delu odstraniti s ceste 
vse naprave in znake za izvajanje del kar se danes, kot vidimo na vsakem 
koraku, ne izvaja. Dani so še predlogi, da bi se obvezno privezovali šofer in 
sopotnik na prednjih sedežih z varnostnim pasom, da bi motoristi obvezno 
nosili čelade tudi v naseljih, prepovedana naj bi bila vožnja otrok na prednjih 
sedežih, motoristi naj bi imeli tudi podnevi zunaj naselja prižgane luči, posebej 
bi označevali avtobuse, ki prevažajo otroke in vozila, ki jih vozijo vozniki 
s stažem do enega leta. 

V zvezi z informacijo, ki je bila predložena vsem telesom Skupščine, ki 
so v obravnavi dala vrsto predlogov in sugestij, je mogoče potrebno postaviti 
vprašanje, kakšna je pri tem vloga sklepov in stališč, ki jih je sprejela Re- 
publiška skupščina 14. 2. 1973. Menim, da so ti sklepi in stališča še v veljavi. 
Ta stališča nas hkrati opozarjajo, da v preteklih letih nismo naredili vsega, 
kar je bilo mogoče. 

V preteklih petih letih smo imeli silne težave tudi na področju podruž- 
bljanja varnosti prometa in njegove obravnave v okviru družbene samoza- 
ščite. Posebej to še velja za občine, kjer je bilo veliko nihanja, odpravljanja 
in ponovnega ustanavljanja ustreznih organov. Kljub temu pa danes lahko 
ugotovimo, da v vseh občinah obstajajo organi za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 

Danes ste dobili na klop tudi stališča Republiškega sveta za splošni ljud- 
ski odpor in družbeno samozaščito. Pred tem je bila problemska konferenca 
o družbeni samozaščiti in tudi delegatska konferenca v Socialistični zvezi. Iz teh 
stališč izhaja, da se je v zadnjih letih s strani družbenopolitičnih organizacij 
veliko naredilo in da je bila dana potrebna pozornost dejavnostim na področju 
večje zaščite občanov v prometu. Storjeno je mnogo več, kot pred nekaj leti, 
ko so bili za prometno varnost skoraj izključno odgovorni organi za notranje 
zadeve. 

Pomembno je tudi, da se bo Socialistična zveza delovnega ljudstva Slo- 
venije v bodoče še aktivneje vključila prek svojih koordinacijskih odborov za 
družbeno samozaščito in splošni ljudski odpor, da bo z občinskimi sveti ocenila 
prometno varnost in stanje na tem področju, hkrati pa to storila tudi v kra- 
jevnih skupnostih in organizacijah združenega dela, skupno s sindikati. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovariš Rok Pavšič, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 39. okoliš! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ker 
so že dosedanji razpravljalci obširno govorili o mnogih stvareh, ki se tičejo 
varnosti cestnega prometa, bi v imenu naše delegacije samo pripomnil, da so 
v sporazumu za uporabo mehanizacije pri intervencijskem reševanju na cestah 
mišljene predvsem fizične ovire, ki ustvarjajo zastoje in ozka grla na promet- 
nicah, ne pa tudi reševanje pitne podtalnice. Zato predlagam, da se predvidi 
tudi organiziranje ekip, ki bi preprečevale škodo, povzročeno z razlivanjem 
naftnih derivatov. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Še kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejme poročilo o var- 
nosti v prometu v SR Sloveniji ter ugotovitve, mnenja in predloge, ki izhajajo 
iz poročil Odbora za družbenoekonomski razvoj in Odbora za družbenopolitični 
sistem z dne 30. 10. 1978, kakor tudi iz razprave na seji zbora. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da je stanje varnosti na področju cest- 
nega prometa v SR Sloveniji kljub doseženim rezultatom še vedno zaskrb- 
ljujoče, kar zavezuje delovne ljudi in občane v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, zlasti pa v krajevnih skupnostih in organih družbene 
samozaščite k vsestranski aktivnosti pri preventivi in vzgoji v cestnem 
prometu. 

3. Zbor združenega dela podpira ukrepe Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, ki so navedeni v poročilu, in stališča Sveta za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije o nekaterih aktualnih nalogah Socialistične 
zveze delovnih ljudi za varnejše stanje v cestnem prometu. Ob tem pa Zbor 
združenega dela ugotavlja, da so sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije 
o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem prometu iz leta 1973 še vedno 
aktualni in jih je treba tudi v bodoče dosledno uresničevati. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev? Če nihče, prosim, da 
glasujemo o predlaganem sklepu. Kdor je za, naj prosim glasuje! (103 delegati 
glasujejo za). Je kdo proti? (1 delegat) Se je kdo vzdržal? (2 delegata). 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona za spremembo 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa. 

Predlog za izdajo zakona za spremembo 6. člena zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložila v obravnavo Skupščina mesta Ljubljana, ki je za svojega 
predstavnika določila tovariša Ivana Winklerja, republiškega podsekretarja 
za varstvo okolja Skupščine mesta Ljubljana. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k tej točki dnevnega reda za svojega 
predstavnika določil tovariša Ivana Winklerja, republiškega podsekretarja 
v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični si- 
stem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dali poročili. Z dopisom z dne 
10. 10. 1978 smo prejeli stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Danes smo dobili na klop novo stališče Izvršnega sveta, in sicer, da se strinja 
s predlagano spremembo 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa in 
predlaga, da se zakonska pobuda Skupščine mesta Ljubljana sprejme in uredi 
s posebnim zakonom. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije besedo? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Stane Savič, predstavnik Skupščine mesta Ljubljana! 

Stane Savič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naš 
namen je, da s to spremembo v 18. členu bolj natančno preciziramo, kdaj se 
lahko vozilo odstrani s ceste, posebej v naseljenih krajih. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Če nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona za spremembo 6. člena zakona o varnosti 
cestnega prometa se sprejme. 

2. Osnutek zakona za spremembo zakona o varnosti cestnega prometa 
pripravi Skupščina mesta Ljubljana. Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva 
predloge, dane v poročilih Skupščinskih teles in ostalih gradivih. 

Predlaga kdo kakšno spremembo predlaganega sklepa? Ce nihče, prehajam 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za). Je 
kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za ob- 
vezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa. 

Predlog za obvezno razlago je Skupščini SR Slovenije predložila v ob- 
ravnavo Skupščina mesta Ljubljana. Za svojega predstavnika je določila tova- 
riša Staneta Saviča, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je določil za svo- 
jega predstavnika tovariša Ivana Winklerja, republiškega podsekretarja v Re- 
publiškem sekretariatu za notranje zadeve. 

Predlog za obvezno razlago sta obravnavala Odbor za družbenopolitični 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Z dopisom z dne 
10. 10. 1978 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvrš- 
nega sveta besedo? (Ne želi.) Ali želita poročevalca Odbora in Komisije še 
ustrio dopolniti poročilo? (Ne želita). 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ce nihče, predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije ne spre- 
jema predloga za obvezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega pro- 
meta, ki ga je predložila Skupščina mesta Ljubljana, ker ni utemeljen iz raz- 
logov, navedenih v poročilih Zakonodajno-pravne komisije, Odbora za druž- 
benopolitični sistem in v stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo predlaganega sklepa? Če 
nihče, prosim, da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (103 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na lil. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? {Ne.) Če nihče, zaključujem to 
točko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali do- 
končne odločitve, usklađeni z Zborom občin. 

Zahvaljujem se vam za udeležbo in sodelovanje na današnji seji ter za- 
ključujem 10. sejo Zbora združenega dela. Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 15.05.) 
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(23. novembra 1978) 

Predsedovala: Emil Tomaži č, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 11. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na podlagi 11. 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 Martina Mundo, za člana pa 
Jožeta Tomca in Staneta Sobra. So predlagani delegati navzoči? (So.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) 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 so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 11. sejo zbora izvoljeni za predsednika Martin Munda, za člana pa 
Jože Tomec in Stane Šober. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda pooblastila dele- 
gatov ter sestavi poročilo na zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni člani Sveta repu- 
blike in člani Sveta federacije iz SR Slovenije ter predstavniki: Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze združenj borcev Narodnoosvobodilne 
vojne Slovenije, Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji, Republiške skupnosti za ceste, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, 
Zveze skupnosti za varstvo zraka SR Slovenije, Samoupravne interesne skup- 
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nosti za ekonomske odnose s tujino, Samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin in Samoupravne in- 
teresne skupnosti za PTT promet. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ in delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ. 

Prosim vse delegate, ki imajo namen postaviti delegatsko vprašanje, da 
posredujejo vprašanje tovarišici sekretarki zbora v pismeni obliki že sedaj na 
začetku seje, da bi lahko o tem takoj obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne 
republiške funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu oziroma posamez- 
nim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in na vprašanja odgovore, če 
je to mogoče, še na današnji seji. 

Do vrnitve Verifikacijske komisije predlagam, tovarišice in tovariši dele- 
gati, da pregledate gradiva, ki ste jih dobili danes na klop. 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija končala z delom. Prosim pred- 
sednika, da poroča zboru! 

Martin Munda: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 11. sejo 
dne 23. 11. 1978. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 145 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 90 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 4 delegati, 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 oboro- 
ženih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: s prosvetno-kulturnega področja za 2. okoliš 1 delegat; iz kmetijske de- 
javnosti za 2. okoliš 1 delegat, 4. okoliš 1 delegat, 7. okoliš 1. delegat, skupaj 3 
delegati; iz obrtne dejavnosti za 5. okoliš 1 delegat. Skupno manjka 5 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. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje 
o poročilu. Kdor je za poročilo Komisije, naj prosim glasuje! (145 delegatov 
glasuje 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 
11. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, 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 poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
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Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega reda 
uvodno obrazložitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z načrto- 
vano družbenoekonomsko politiko za leto 1979 in k izhodiščem za sestavo pro- 
računa SR Slovenije za leto 1979, ki jo bo podal tovariš Vitja Rode, podpred- 
sednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

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

Spremljajoče akte Zbora republik in pokrajin, ki so navedeni pri gradivu 
k 5. in 6. točki, in sicer osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1979, osnutek odloka o temeljih, ciljih in nalogah skupne emisijske in di- 
narske politike ter skupnih temeljih kreditne politike Jugoslavije v letu 1979, 
osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 197(9, osnutek projekcije 
devizne bilance Jugoslavije za leto 1079, osnutek odloka o določitvi prihodkov 
od carin in drugih uvoznih dajatev, ki se v letu 1970 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, in osnutek odloka o določitvi 
skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto [1070, smo prejeli v zelo 
skrajšanem roku, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do njih ni mogel 
pravočasno zavzeti svojega stališča. Prav tako o teh aktih niso mogla izobli- 
kovati svojega mnenja, predlogov in stališč delovna telesa zbora. Zato vas ob- 
veščam, da bomo vse te akte obravnavali na 12. seji, ki sem jo sklical za 6. de- 
cember letos. 

Iz istih razlogov umikam z današnje seje zbora 6. in 17. točko dnevnega 
reda, in sicer osnutek zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna 
federacije za leto 1979 s spremljajočimi akti, h katerim mora dati Skupščina 
SR Slovenije soglasje, in osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Ker nam Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni 
predložila predlogov za volitve in imenovanja, umikam z dnevnega reda tudi 
1'8. točko dnevnega reda, to je volitve in imenovanja. 

Hkrati vas obveščam, da bom dnevni red 12. seje zbora razširil z vsemi 
zveznimi akti, za katere sem prej navedel, da jih ne bomo danes obravnavali 
oziroma ki sem jih umaknil z dnevnega reda. Prosim, da o tem obvestite 
vodje skupin delegatov in zbore združenega dela občinskih skupščin. 

Glede na vse to predlagam, na podlagi 24. člena poslovnika Zbora združe- 
nega dela, za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 11. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnikov 8., 9. in 10. seje Zbora združenega dela; 
3. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letu 1079, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 
1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev; 

4. predlog izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979; 
5. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugosla- 

vije za obdobje 1976—1980 v letu 1970; 
6. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olaj- 

šav davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1079, z 
osnutkom zakona; 

7. predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku; 
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8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona; 

9. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o de- 
lovnih razmerjih, z osnutkom zakona; 

10. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o dograditvi zdravstveno-rekreacijskega centra za 
vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu; 

11. predlog za obvezno razlago prvega in četrtega odstavka 37. člena za- 
kona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih; 

12. odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da 14. člen za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ni v skladu z ustavo 
SR Slovenije; 

13. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli ka- 
kovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu; 

14. osnutek zakona o spremembah zakona in dopolnitvah zakona o zveznih 
upravnih taksah; 

15. osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1978; 

16. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Ce nihče, 

bomo o dnevnem redu glasovali. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 
glasuje! (144 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet soglasno. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 8., 9. in 10. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnike ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge za dopolnitev 
zapisnikov? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb oziroma predlogov za dopolnitev, ugotavljam, da 
so zapisniki 8., 9. in 10. seje Zbora združenega dela odobreni. 

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora bo vodila predsednica Zbora občin tovarišica Silva Jereb. Uvodno 
obrazložitev bo, kot že rečeno, v imenu Izvršnega sveta podal tovariš Vitja 
Rode, podpredsednik Izvršnega sveta. 

Počakali bomo na prihod delegatov drugih dveh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se nadaljevala ob 10.25.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1076—1980 v 
letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo nji- 
hovih nosilcev. 

Osnutek resolucije je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svoje predstavnike k tej točki dnevnega 
reda določil Dušana Šinigoja, podpredsednika Izvršnega sveta, Zdravka Praz- 
nika, direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, tovarišico Milico 

V 
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Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance, tovariša 
Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
ekonomske odnose s tujino, tovariša Aleksandra Škrabana, namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za tržišče in cene, in Franca Premka, pomočnika 
predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju; 
Poleg osnovnega gradiva smo k tej točki dnevnega reda prejeli še nasled- 

nja gradiva: globalno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter možnosti za njegovo uresniče- 
vanje v letu 1979; spremembe v strukturi gospodarstva z vidika uresničevanja 
nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980; analizo izvajanja družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja SR Slovenije; oceno realizacije politike cen v devetih 
mesecih leta 1978; informacijo o uresničevanju družbenoekonomske politike 
na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke v 
letu 1978 in predlog dopolnitev osnutka resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979. 

Vsa navedena gradiva so bila objavljena v Poročevalcih št. 21, 22 in 23. 
Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za 

družbenoekonomske odnose in Odbor za finance, ki so dali skupno poročilo. 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za agrar- 
no politiko našega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki so prav tako dali skupno poročilo, 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki je dala poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala svoje poročilo. 

Prejeli ste še sklep zborov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978, poročilo delovne sku- 
pine pri Izvršnem odboru Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze delovnih ljudi Slovenije o stanju v zvezi s sprejemanjem novih solidar- 
nostnih sistemov na področju družbenih dejavnosti, mnenja in predloge, ki jih 
je sprejel Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, ter mnenja in stališča Republiškega sveta za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko. 

Danes ste prejeli na klop tudi predlog sklepa, ki ga je pripravila med- 
zborovska skupina delegatov iz odborov za družbenoekonomski razvoj, druž- 
benoekonomske odnose in za finance, ki so jo pooblastili odbori, da pripravi 
sklep na podlagi predlogov in mnenj ter stališč odborov. 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča in predlogi, ki naj jih 
sprejme Družbenopolitični zbor, ki bo ta akt obravnaval kot zainteresiran zbor 
v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Obveščam vas, da so na današnji seji navzoči člani skupine delegatov, ki 
je pripravila predlog sklepa in ki bo spremljala razpravo ter predlagala more- 
bitne spremembe in dopolnitve sklepa. 

K tej in k 5. točki dnevnega reda so bili, poleg ostalih, posebej povabljeni 
predstavniki: Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Republiške skupnosti za ceste, Zveze vodnih skupnosti Slo- 
venije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveze skupnosti za varstvo 
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zraka SR Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slo- 
venije, Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slo- 
venije, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, Samo- 
upravne interesne skupnosti za PTT promet in Samoupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tujino. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in komisij še ustno obrazložiti poročila? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Franc Vičar, član skupine delegatov, ki je pripravila predlog sklepa! 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite, da kot predstavnik skupine delegatov, ki so jo pooblastili pristojni od- 
bori zborov te skupščine, da v njihovem imenu predložim za današnje zasedanje 
zborov Skupščine SR Slovenije predlog sklepa, ki izhaja iz načelnih in konkret- 
nih opredelitev, pripomb in mnenj, izraženih v obravnavi osnutka resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v 
letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo nji- 
hovih nosilcev, poudarim nekatera ključna vprašanja, ki so nas v tej skupini 
vodila pri pripravi predloga sklepa pristojnih zborov v zvezi s pripravo pred- 
loga resolucije za prihodnje leto. 

V delovnih telesih je bilo poudarjeno, da je treba osnutek resolucije pre- 
sojati predvsem z vidika sklepov zborov Skupščine, ki so ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v prvih treh letih 
tekočega srednjeročnega obdobja na sejah dne 26. julija 1978 naložili Izvrš- 
nemu svetu, da pri pripravi osnutka resolucije posebej opredeli ukrepe, ki bodo 
prispevali k hitrejšemu uresničevanju sistema samoupravnega družbenega pla- 
niranja, povečanju produktivnosti dela in uveljavljanju kakovostnih dejavni- 
kov razvoja, h krepitvi konkurenčne sposobnosti in odprtosti našega gospodar- 
stva ter k doslednejšemu samoupravnemu združevanju sredstev na podlagi 
medsebojne dohodkovne povezanosti in soodvisnosti. 

Delovna telesa so s tem v zvezi ugotovila, da predloženi osnutek izhaja iz 
navedenega sklepa zborov in so ga zato podprla. Pri tem pa želim posebej po- 
udariti, da predloženi sklep, ki ste ga prejeli danes na klop, ne vsebuje samo 
stališč, mnenj in predlogov, oblikovanih v delovnih telesih zborov, temveč 
vsebuje tudi ugotovitve doslej opravljene javne obravnave tako v okviru re- 
gijskih posvetovanj, organiziranih s strani Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, kot tudi mnenj in stališč, sprejetih v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, njihovih asociacijah, samoupravnih interesnih skupnostih, 
v občinskih skupščinah kot konferencah delegacij ter v pristojnih organih dru- 
gih zainteresiranih družbenih subjektov. Hkrati pa se lahko v imenu skupine 
delegatov kot predlagatelja sklepa opredelim le do doslej prispelih pripomb 
in predlogov. Ker pa sproti prihajajo nove pobude in predlogi, smo se v skupini 
dogovorili, da bomo spremljali razpravo na današnjih zasedanjih zborov in na 
podlagi te razprave po potrebi, v okviru načelnih opredelitev, razvidnih iz 
predloga sklepa, ta predlog tudi ustrezno dopolnili. 

Glede na to, da ste prejeli poročila delovnih teles našega zbora, pa tudi 
poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v 
katerem so predlagana stališča in predlogi k osnutku resolucije, bom v nada- 
ljevanju opozoril le na nekatera najpomembnejša vsebinska izhodišča, ki jih 
vsebuje predloženi sklep. 
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V predlogu sklepa so opredeljene v prvi vrsti zahteve za večjo konkreti- 
zacijo ukrepov, ki izhajajo iz sklepa zborov Skupščine ob obravnavi polletnih 
gibanj. Zato je v 2. točki predloga sklepa navedeno predvsem zagotavljanje 
takšnih pogojev samoupravnega družbenega planiranja, ki bodo omogočili od- 
ločanje delavca v vseh tokovih družbene reprodukcije, vključno z uresničeva- 
njem delavčeve vloge pri hitrejšem vključevanju v mednarodne gospodarske 
tokove, kar prispeva tudi k hitrejšemu uveljavljanju novega mednarodnega 
ekonomskega reda. 

V skupini smo prav tako upoštevali enotna stališča iz dosedanjih razprav, 
da je treba pri opredeljevanju rasti izvoza upoštevati realno stanje glede na 
razne oblike protekcionizma v mednarodni menjavi. Posebej pa v predlogu 
sklepa opozarjamo, da se moramo tudi v okviru federacije zavzemati za uskla- 
jena gibanja rasti, temelječa v povečani rasti izvoza, ki naj prevzame vlogo 
nosilca gospodarske rasti namesto dosedanjega intenzivnega investicijskega po- 
vpraševanja. 

Posebej se v predlogu sklepa opredeljujemo do vprašanj kakovostnih vi- 
rov vlaganj in za učinkovitejšo uporabo družbenih sredstev, vključno z zahtevo, 
da se pospeši ustanavljanje internih bank. Menimo, da je takšna opredelitev 
nujna, saj temeljijo obstoječa vlaganja v preveliki meri na kratkoročnih virih, 
ni pa ustreznih usmeritev, ki bi spodbudile k večjemu združevanju sredstev in 
doslednejšemu usmerjanju v bankah združenih sredstev v tako imenovana 
skupna vlaganja. Menili smo, da je treba hitreje omejevati domače investicijsko 
povpraševanje, ki prav zaradi neskladnosti virov vpliva na rast inflacije. 

Izhajajoč iz družbeno dogovorjenih nalog smo v predlogu sklepa oprede- 
lili tudi razmerja glede stopnje rasti produktivnosti, dohodka ter vseh oblik 
porabe. S tem v zvezi je bila enotna zahteva, da se čimprej sklene družbeni 
dogovor, ki bo v okviru stabilizacijskih prizadevanj ustrezneje opredeljeval 
rast osebne porabe v odvisnosti od porasta produktivnosti dela in manj v od- 
visnosti od rasti življenjskih stroškov. 

S tem v zvezi so povezana tudi vprašanja usklajevanja rasti cen, pri čemer 
ni bilo sporno vprašanje izjemnega obravnavanja porasta stanarin, ki je nujno 
za učinkovitejše gospodarjenje s stanovanjskim fondom in za intenzivnejšo 
stanovanjsko izgradnjo. 

Glede konkretnih ukrepov na posameznih področjih bi opozoril le na po- 
trebne spremembe v skupnih nalogah za zagotavljanje skladnejšega regional- 
nega razvoja. Iz dosedanjih razprav namreč izhaja, da je treba pospešiti kapi- 
talno intenzivna vlaganja, med drugim pa tudi prevrednotiti kriterije o vla- 
ganjih delavcev na začasnem delu v tujini v zvezi s stanovanjsko izgradnjo. 

Takšne usmeritve, vključno s predlogi za konkretizacijo ukrepov, kar na- 
lagamo Izvršnemu svetu, terjajo obenem tudi vsestransko aktivnost vseh sub- 
jektov družbenega planiranja, posebej pa udeležencev dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije, s tem pa tudi nosilcev nalog po posameznih 
sporazumih o temeljih planov za posamezna področja. To seveda zahteva, 
da se v celotnem procesu delegatskega oblikovanja odločitev pospešijo pred 
sprejetjem predloga resolucije tiste aktivnosti, ki naj glede na stvarne mož- 
nosti posameznih nosilcev družbenega planiranja omogočijo odgovorno uskla- 
jevanje skupnih razvojnih usmeritev, pri čemer prevzemajo delegati, delegirani 
na današnjih sejah zborov, tudi posebno obveznost, da spodbude takšno aktiv- 
nost v svojih sredinah. 
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Takšne opredelitve po mnenju skupine zahtevajo bistveno drugačen odnos 
vseh nosilcev razvojnih nalog do obveznosti, sprejetih s sporazumi oziroma do- 
govori o temeljih planov, pri čemer po oceni delovnih teles pomeni neizpolnje- 
vanje obveznosti po planskih dokumentih tudi kršitev samoupravnih pravic. 
Zahteve v predlogu sklepa za zaostritev odgovornosti pa hkrati terjajo, da se 
vzporedno s tem dosledneje zagotavlja tudi dohodkovni temelj za uresničitev 
načrtovanih ciljev in nalog. 

Dovolite mi, da ob koncu tega prikaza temeljnih nalog družbenoekonom- 
ske politike razvoja v prihodnjem letu predlagam v imenu skupine delegatov, 
da zbor sprejme predloženi sklep z morebitnimi spremembami in dopolnitvami, 
izraženimi v razpravi o osnutku resolucije. Prav tako predlagam, da obravnavo 
te točke po zaključni razpravi prekinemo, da bi s tem omogočili skupini dele- 
gatov, da predloži potrebne spremembe in dopolnitve glede končnega besedila 
predloga sklepa. Hkrati želim opozoriti, da je glede na obsežna gradiva in 
kratke roke za obravnavo vseh predloženih aktov delovna skupina menila, da 
je treba ob oblikovanju predloga resolucije upoštevati tudi vse pripombe, mne- 
nja, stališča in predloge, ki bodo predloženi na današnjih zasedanjih zborov, 
kar je smiselno upoštevano v 3. točki predloga sklepov oziroma načelnih opre- 
delitev do predloženega osnutka. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Rudolf Leiner, delegat za Zbor združenega dela s področja gospo- 
darstva, 19. okoliš. Prosim! 

Rudolf Leiner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov z gospodarskega področja, 19. okoliš — Lendava, v celoti 
podpira osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979, prav tako pa tudi temeljne razvojne naloge 
v letu 1979 z opredelitvijo njihovih nosilcev. Posebej poudarjamo pomen ener- 
getske osamosvojitve SR Slovenije, ki jo nakazujejo temeljne razvojne naloge 
v zvezi z energetsko industrijsko cono v Kopru, nadaljno izgradnjo plinovod- 
nega omrežja v SR Sloveniji, izgradnjo nove rafinerije z zmogljivostjo 2 000 000 
ton v Lendavi in z iz nje izhajajočo petrokemično industrijo. 

Realizacija izgradnje rafinerije nafte v Lendavi je v veliki meri odvisna od 
hitrega samoupravnega sporazumevanja o sovlaganju sredstev v izgradnjo. 
Omenjena investicija se bo lahko realizirala v rokih, navedenih v resoluciji, če 
bodo dogovori o finančni konstrukciji zaključeni do konca tega leta. INA — 
Nafta Lendava že ima dogovore in obveznosti do tujih partnerjev za uresniče- 
nje projekta, katerih veljavnost poteče konec leta. Kolikor se finančne kon- 
strukcije za INA-Nafta Lendava ne zaključijo v navedenem roku, obstaja ne- 
varnost, da pride do prekinitve dogovorov s tujim partnerjem, kar bi pomenilo 
nadaljnje prelaganje realizacije projekta. Apeliramo na izvršne organe Skup- 
ščine SR Slovenije, posebej še na nosilce aktivnosti, opredeljene v programu 
aktivnosti za realizacijo razvojnega koncepta naftno-plinskega gospodarstva v 
SR Sloveniji, ki je bil sprejet v juliju mesecu tega leta, da pospešijo reševanje 
finančne konstrukcije omenjenega projekta in s tem omogočijo realizacijo in- 
vesticije, ki je ena od temeljnih ravojnih nalog v SR Sloveniji. 

Preskrba slovenskega tržišča s tekočimi gorivi je v veliki meri odvisna od 
uresničenja tega projekta, prav tako pa bo rafinerija v bodočnosti proizvajala 
surovine za petrokemično industrijo v Sloveniji. 

6 
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Hkrati z razpravo postavljamo delegatsko vprašanje, kdaj bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije s pristojnimi organi v SR Sloveniji uredil, da se zapre 
finančna konstrukcija rafinerije v Lendavi, ker ima INA-Nafta Lendava, kot je 
že v razpravi bilo poudarjeno, dogovore in obveznosti do tujih partnerjev, ka- 
terih veljavnost poteče konec tega leta. Prosimo odgovor do 6. decembra tega 
leta. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivo Klobčar, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš. Prosim! 

Ivo Klobčar: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov 6. okoliša je 
na svoji seji dne 20. novembra obravnavala osnutek resolucije s temeljnimi 
razvojnimi nalogami in v zvezi s tem oblikovala naslednje pripombe: 

1. Ugotavljamo, da je resolucija preveč ozko usmerjena na slovenski pro- 
stor. Zaradi medsebojnih povezav in gospodarskih stikov bi se morala kon- 
kretneje vključevati v širše jugoslovansko območje in v svetovni gospodarski 
prostor. Izvoz je temeljni pospeševalec in pogoj gospodarske rasti v letu 1979. 
Zato ga ne smemo obravnavati kot slučajno aktivnost v posameznih dejavno- 
stih, temveč ga je treba odločno postaviti na prvo mesto. Ob tem je potrebno 
takoj sprejeti vse potrebne sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo izvoz 
ekonomsko zanimiv. Med drugim morajo izvozno usmerjenost slovenskega 
gospodarstva podpreti tudi ukrepi finančne politike. Resolucija naj bi vključe- 
vala obveznosti bank na področju financiranja domače potrošnje, ki je nujna 
za doseganje optimalne produktivnosti za izvoz. Konkretno predlagamo, da se 
v poslovni politiki Združene banke Ljubljana zagotovijo sredstva za financi- 
ranje tistih proizvodnih temeljnih organizacij, ki izvažajo 25 % svoje pro- 
izvodnje. 

2. V resoluciji naj se v 4. poglavju, pri nalogah na področju razporejanja 
dohodka in čistega dohodka ter oblikovanja sredstev za osebne dohodke, skup- 
no in splošno porabo spremeni prvi odstavek točke 4, 4, in sicer tako, da se v 
celoti glasi: »Sredstva za splošno porabo bodo v letu 1979 rastla po nižji stop- 
nji od rasti družbenega proizvoda. Zato se bo proračunska poraba z racionali- 
zacijo dela in z varčevalnimi ukrepi prilagodila dohodkom iz obstoječih davč- 
nih virov tako, da se v nobenem primeru ne bodo povečevale obremenitve go- 
spodarstva. Kolikor obstoječi viri ne bodo zadoščali, se sprotno izvršujejo reba- 
lansi proračunske porabe z ustreznimi popravki obstoječih predpisov in za- 
konov, ki obremenjujejo splošno porabo.« 

V zvezi z gornjim predlogom poudarjamo, da smo v organizacijah zdru- 
ženega dela prisiljeni naše plane prilagoditi razpoložljivim virom in jih po 
potrebi tudi rebalansirati, kar naj velja tudi za splošno porabo. 

V zvezi s tem bi dal še eno pripombo. Danes je tovariš Rode v uvodni ob- 
razložitvi resolucije tudi dejal, da bo splošna poraba upoštevala sprejete za- 
kone, ki smo jih v fazi predloga že obravnavali. Menimo, da niso prav vsi 
zakoni takšni, da se jih ne more oziroma da jih ne kaže tudi spremeniti, zlasti 
tisti zakoni ne, ki se nanašajo na negospodarske investicije. 

3. V prilogi »Temeljne razvojne naloge v letu 1979 in opredelitev njihovih 
nosilcev« je za področje energetike potrebno poudariti nujnost pospešenega 
pristopa k izgradnji nadomestnih zmogljivosti Rudnika lignita Velenje, ki bodo 
omogočile kontinuirano proizvodnjo lignita 4 700 000 ton letno. 
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Kolikor se nadomestne rudniške zmogljivosti ne bi izgrajevale po spre- 
jetem programu 1978—4985, bo nastopilo večje neskladje med proizvodnjo in 
potrošnjo lignita, Rudnik lignita Velenje pa tudi ne more zagotoviti premoga 
za zgrajene zmogljivosti dela elektrogospodarstva SRS. 

Nadalje je na ravni republike treba končno pričeti z enotnim razreševa- 
njem vprašanja ugreznin. Ker veljavna cena premoga ne omogoča uspešnega 
reševanja tega perečega vprašanja, je potrebno to problematiko vključiti v 
program Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

4. Pri temeljnih razvojnih nalogah v letu 1979 in opredelitvi njihovih no- 
silcev naj se v 2. poglavju, ki obravnava področje prometa in zvez, vključijo 
investicije v izgradnjo prometnih povezav v območju celjske regije ter v zvezi 
s tem povezave velenjskega območja navzven. 

5. Slovenija dosega v elektroindustriji velik delež narodnega dohodka, 
zato nam ni jasno, zakaj se ta dejavnost sploh ne obravnava kot samostojna 
dejavnost v osnutku resolucije, temveč jo združujemo s panogo strojegradnje. 

Menimo, da ni mogoče celotne elektroindustrije v SR Sloveniji graditi na 
Združenem podjetju Iskra. Predlagamo, da se na področju računalništva kot 
partner vključi v resolucijo tudi SOZD Gorenje in da se dokončno opredeli 
koncept na področju računalniške opreme. 

6. Pri temeljnih razvojnih nalogah v letu 1979 z opredelitvijo njihovih 
nosilcev naj se v 10. poglavju, ki obravnava področje gradbeništva, vključi kot 
drugi odstavek naslednje besedilo: »V okviru industrializacije visoke gradnje 
bosta Gorenje in Vegrad iz Velenja z združevanjem sredstev in dela pospešeno 
razvijala celično gradnjo kot osnovo za hitrejši razvoj in industrializacijo grad- 
beništva in vzporednih dejavnosti. V razvoj navedene tehnologije se morajo 
vključiti tudi ostali udeleženci v izgradnji, zlasti samoupravne stanovanjske 
skupnosti, družbenopolitične skupnosti, urbanisti, projektanti in banke.« 

7. Pri temeljnih razvojnih nalogah v 16. poglavju predlagamo, da se v 
podporo hitrejšemu tehnološkemu razvoju slovenske industrije nameni vsaj 
50 °/o sredstev Raziskovalne skupnosti v raziskave, katerih rezultati bodo omo- 
gočili proizvodnjo tehnološko zahtevnejših proizvodov za izvoz in povečanje 
produktivnosti dela. 

8. K 23. poglavju o temeljnih nalogah naj se vključi naslednje besedilo: 
»Stopnja invalidnosti v slovenskih premogovnikih je dosegla stopnjo, ko za 
invalide zmanjkuje delovnih mest. Delovne invalide, ki so navadno močno ve- 
zani na svoje delovne organizacije, je potrebno rehabilitirati oziroma prekvali- 
ficirati, tako da bodo lahko kot invalidi polno družbeno angažirani pri delih 
in nalogah, za katere se bodo usposobili. V zvezi s tem je potrebno ustanoviti 
rehabilitacijske centre za rehabilitacijo invalidov pri slovenskih premogovni- 
kih. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Miroslav 
Brečko, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Miroslav Brečko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pri obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v 
SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalo- 
gami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev smo na podlagi sprejetih 
stališč in predlogov Izvršnega sveta skupščine občine Ljubljana-Šiška, pripomb 
konferenc delegacij in delegacij krajevnih skupnosti, skupščinskih odborov ter 

6» 
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pripomb iz razprave na seji skupščine naše občine ter na seji skupine delegatov 
za Republiško skupščino uskladili in sprejeli naslednje pripombe in predloge: 

Že pri obravnavi dokumentov na junijski seji Zbora združenega dela je 
bila ugotovljena ocena in dana podpora osnovnim ugotovitvam glede izvajanja 
plana za srednjeročno obdobje 1976—1980. Na nekaterih področjih plana smo 
ugotovili, da smo precej uspešni, na drugih področjih pa ne, in ravno na teh 
se premalo odgovorno obnašamo, da bi odpravili pomanjkljivosti, ki vplivajo 
na celoten gospodarski razvoj. 

Povprečna rast družbenega proizvoda v prvih treh letih srednjeročnega 
obdobja je pod predvidevanji. Da bomo lahko dosegli predvideno rast, bo po- 
trebno sprejeti tudi nekatere dodatne ukrepe v naslednjih letih tega plan- 
skega obdobja. 

Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1979 je dokaj dobro sestavljen glede na druge 
osnutke. Resolucija ne bi smela biti podobna seznamu želja, ki nikogar ne ob- 
vezujejo za izvajanje. Potrebno je dosledno izvrševanje nalog, opredeljenih v 
resoluciji, da se ne bi dogajalo, kot se je doslej v prenekaterih primerih, ko 
resolucijo niso spremljale konkretne akcije. Resolucija mora postati operativni 
dokument za akcije v naslednjem letu. 

Druge načelne pripombe bi bile naslednje: 
Zagotoviti bo potrebno večjo učinkovitost družbenega samoupravnega 

dogovarjanja in odpraviti dolgotrajna dogovarjanja brez rezultatov, predvsem 
na področju delitve dohodka, na podlagi usklajenih blagovno-denarnih od- 
nosov na domačem tržišču. 

Na vseh področjih je potrebno zagotoviti porabo, kakršno nam dopušča 
ustvarjeni dohodek. Preprečiti je potrebno porabo nad planiranimi okviri. 

Na račun akumulacije ne bi smeli dopuščati večanja materialnih stro- 
škov. Miselnost, da je pomembno kriti vse stroške, pa če bo akumulacija ali ne, 
je nedopustna, kajti že poslovanje v enakem obsegu pomeni stagnacijo in sča- 
soma vodi v nazadovanje. 

Uresničevati je potrebno proces združevanja sredstev na podlagi dohod- 
kovnih odnosov. 

Uskladiti je potrebno investicije z dejanskimi možnostmi gospodarstva in 
ne z željami. Večja lastna udeležba v strukturi investicij je možna le na podlagi 
ustreznih ukrepov za doseganje večje akumulacije gospodarstva. Že več let 
ugotavljamo, da je akumulacija v gospodarstvu in industriji, predvsem pa v 
strojegradnji, zelo majhna. Tudi ko govorimo o samoupravno sprejetih ob- 
veznostih po samoupravnih sporazumih, se v številnih primerih, ko se ne 
sprejme v delovnih organizacijah določen samoupravni sporazum, le-ta pred- 
piše z odlokom ali pa nastopi politični dogovor za sprejetje. 

Pri investicijskih vlaganjih želimo pritegniti v večji meri interes drugih 
delovnih organizacij v obliki sovlaganj in zmanjšati vlogo bančnih kreditov. 
Pri tem želimo poudariti, da so sredstva v bankah tudi sredstva gospodarstva, 
oziroma združenega dela, ter da se prek delegatov v bankah in samoupravnih 
organih bank lahko in mora čutiti vpliv na potrebe združenega dela, kolikor 
ni administrativnih omejitev, katere predpisujejo organi, od sveta guverner- 
jev do sekretariata za finance in drugih. 

Stopnja rasti družbenega proizvoda za leto 1979 naj bo po prvi varianti, za 
mednarodno menjavo pa naj se upošteva druga varianta. Ta varianta naj se 
upošteva tudi pri ostalih kazalcih materialnih okvirov. Za doseganje tega se bo 
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potrebno odločneje prizadevati za uveljavitev strukturnih sprememb v mate- 
rialni proizvodnji in družbenih dejavnostih in se ravnati po dogovorjenih raz- 
vojnih kriterijih. 

Naše nadaljnje pripombe h globalni oceni izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 ter možnosti za njegovo uresničevanje v letu 
1979 bi bile naslednje: 

V poglavju »Obseg in struktura investicij v osnovna sredstva gospodar- 
stva« in poglavju »Vključevanje v mednarodno menjavo« globalne ocene ter v 
poglavju »Ekonomski odnosi s tujino« resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SRS v letu 1979 je predvideno odpravljanje administrativnih ovir in 
pospeševanje postopkov odobravanja uvoza investicijski opreme ter večje iz- 
koriščanje možnosti zadolževanja v tujini za tak uvoz. 

Delegati Skupščine občine Ljubljana-Šiška menimo, da vodi takšna poli- 
tika k še večjemu zapostavljanju domačih proizvajalcev investicijske opreme, k 
neupravičenemu odlivu deviznih sredstev in k nadaljnjemu zadolževanju v 
tujini. 

Ze v dosedanji praksi, ko so predpisi narekovali investitorjem ustrezno 
upoštevanje in dogovarjanje z domačimi proizvajalci opreme o morebitnem 
uvozu tiste opreme, ki je domači proizvajalci ne bi mogli izdelovati, se ti pred- 
pisi zelo pogosto niso upoštevali in se je celo s carinskimi olajšavami uvažala 
takšna investicijska oprema, za katero je v Jugoslaviji dovolj sposobnih pro- 
izvajalcev, ki zaradi tega nimajo izkoriščenih svojih zmogljivosti. 

Takšna politika tudi ne daje podpore domačim proizvajalcem investicijske 
opreme za prodor na tuja tržišča, kajti brez uspešnih referenc na domačem 
trgu tuji investitorji ne bodo zaupali naročil domačim proizvajalcem opreme. 
Ob taki politiki so zelo problematični razvojni programi proizvajalcev opreme, 
ki svojih investicijskih naložb v modernizacijo tehnologije in razširitve proiz- 
vodnih potencialov ne morejo utemeljevati z možnostjo plasmaja investicijske 
opreme na domačem trgu. 

Nesprejemljivo je, da se uvoz investicijske opreme utemeljuje z večjo kre- 
ditno sposobnostjo tujih proizvajalcev, ki dajejo opremo po ugodnejših kre- 
ditnih pogojih, kot jih lahko nudijo domači proizvajalci. Tudi glede cen so 
naše kalkulacije znane, saj izhajajo iz cen domačega reprodukcijskega ma- 
teriala. 

Skupščina občine Ljubljana-Siška predlaga, da se oba dokumenta popravita 
oziroma dopolnita poglavji, ki obravnavata to problematiko. 

Skupščina občine Ljubljana-nŠiška predlaga, da se z ustreznimi formulaci- 
jami podprejo razvojne možnosti proizvajalcev investicijske opreme in uvede 
samoupravno dogovarjanje med proizvajalci opreme in investitorji. Proizvajalci 
opreme in investitorji naj poiščejo pota in metode, da se že v fazi pripravlja- 
nja investicije dogovorijo o deležu -opreme, ki ga je možno gospodarno pro- 
izvesti doma, in o deležu, ki se objektivno mora uvoziti. Proizvajalce opreme je 
treba tako v okviru carinskih predpisov kot glede kreditne politike usposobiti 
za enakopraven nastop na domačem trgu investicijske opreme, pri čemer naj se 
upoštevajo specifični družbenoekonomski pogoji, pod katerimi delajo domači 
proizvajalci. 

Dokumenta naj v teh poglavjih podpreta tudi dolgoročne razvojne intencije 
naše družbe, ki narekujejo večjo akumulativno sposobnost proizvajalcev za 
čim uspešnejšo proizvodnjo in celotno družbeno reprodukcijo. Prav zato ne 
kaže narekovati zmanjševanja odvisnosti procesa razširjene reprodukcije od 
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kreditnih virov, kot govori osnutek resolucije v poglavju »Naloge pri usmer- 
janju sredstev za izboljšanje in razširjanje materialne osnove dela«, temveč 
kaže pospeševati proces podružbljanja teh sredstev in hitrejše uveljavljanje 
samoupravnih in dohodkovnih odnosov na področju monetarne, kreditne in 
devizne politike. 

Pri investicijskih vlaganjih je treba spodbuditi tudi večji interes združe- 
nega dela v obliki sovlaganj v skupne investicije. Podpirati je potrebno inve- 
sticijska vlaganja v tiste dejavnosti, ki s svojo zunanjetrgovinsko usmerje- 
nostjo zagotavljajo izboljšanje devizne bilance. 

Glede načrtovane devizne politike ni sprejemljiv ukrep, da se zaradi slabe 
devizne bilance linearno zmanjša odnos v vezavi izvoz-uvoz, kar se je večkrat 
do sedaj dogajalo in kar predstavlja administrativno zaščito panog oziroma 
tistega združenega dela, ki mogoče ne potrebuje deviz tako nujno kot drugi, 
zlasti tisti, ki s svojimi izvoznimi ambicijami svojo proizvodnjo občutneje po- 
večujejo. 

Carinske olajšave direktno spodbujajo uvoz opreme, z druge strani pa na- 
staja v zveznem proračunu tudi izpad sredstev. 

Selektivna kreditna politika se izvaja na primer na tak način, da se ome- 
jujejo dolgoročne naložbe v osnovna sredstva, bodisi pri kreditiranju investi- 
cijskih programov delovnih organizacij ali pri kreditiranju prodaje investicijske 
opreme na domačem trgu, z druge strani pa se na razne načine kreditirajo vse 
oblike potrošnje, ki že presegajo razumne okvire in rušijo ekonomsko stabil- 
nost gospodarstva. Dokaj neselektivno se kreditirajo tudi tiste organizacije 
združenega dela, ki kljub izgubam povečujejo sredstva za osebne dohodke ter 
nimajo razvojnih in stabilizacijskih načrtov za utrditev svojega ekonomskega 
položaja. 

Za zagotovitev uskladenega gospodarskega in družbenega razvoja, pred- 
videnega v teh dokumentih, bi bilo potrebno, da se še naknadno sprejmejo do- 
datni ukrepi in izvedejo akcije za doslednejše doseganje načrtovanih stopenj 
rasti družbenega produkta in njegove porabe v sprejetih okvirih. Glede na to, 
da je v praksi vse preveč dolgotrajno družbeno dogovarjanje in sporazumeva- 
nje, ki ne daje vidnejših rezultatov, bi bilo primerno v teh dokumentih dati 
večji poudarek doslednejšemu izvajanju družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovarišem delegatom in to- 
varišicam delegatkam predlagam, da bi bile razprave čim bolj racionalne in 
konkretne. K tej točki dnevnega reda je namreč prijavljenih že 17 razpravljal- 
cev, čakajo pa nas tudi druge točke dnevnega reda in se bojim, da se bo seja 
zavlekla. 

Besedo ima tovariš Vinko Bah, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 23. okoliš. Prosim! 

Vinko Bah: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Delegacija iz 
Posavja daje podporo osnovnim stabilizacijskim usmeritvam, ki izhajajo iz 
osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana in temeljnih razvojnih 
nalog v letu 1979, prav tako pa tudi doslej znanim predlaganim spremembam 
in dopolnitvam, čeprav je še vrsta stvari ostala nedorečenih. Predvsem bi rad 
opozoril na temeljno vprašanje upoštevanja resolucije v praksi, ki je bilo zlasti 
navzoče na seji zborov Skupščine občine Krško in kar ugotavlja tudi naša de- 
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legacija za Zbor združenega dela. Čeprav bo osnutek resolucije v marsičem 
bistveno dopolnjen, tudi s konkretnimi parametri, predlagamo, da se opredeli 
in izpostavi družbeni pomen resolucije kot temeljni dokument dogovora vseh 
samoupravnih subjektov in nosilcev planiranja. Gre namreč za to, da se bomo 
obnašali vsi zavestno in s polno odgovornostjo, tako na področju proizvodnje 
kot porabe, in se na vseh področjih prizadevali za njeno uresničevanje. Za 
utemeljitev tega stališča najbrž ni potrebno posebej navajati podatkov, ki po- 
trjujejo, da pri izvajanju družbenega plana zelo zaostajamo, in da bodo po- 
trebni skrajni napori za njegovo uresničenje. 

Hkrati s tem menimo, da bi morali sprejeti tudi ustrezne izvršilne pred- 
pise in v njih opredeliti konkretno odgovornost vseh samoupravnih subjektov. 

V skladu z zaključki razprav na seji občinske skupščine in na seji dele- 
gacije Posavja predlagamo naslednje spremembe in dopolnitve: 

K resoluciji. Ker je v 1979. letu izvoz eden od glavnih generatorjev gospo- 
darske rasti, naj bo ekonomska politika v prihodnje taka, da bodo izvedbeni 
dokumenti olajšali položaj tistim delovnim organizacijam, ki izvažajo. Nujnost 
večjega izvoza narekuje tudi večji uvoz potrebnega repromateriala in opreme. 
Zato je potrebno dati prioriteto uvozu tistega repromateriala, ki pogojuje izvoz, 
in zagotoviti uvoz opreme za usposobitev tistih delovnih organizacij, ki se s 
svojimi razvojnimi programi vključujejo v izvoz. 

Na 23. strani resolucije naj se prvi odstavek točke 7,1, poglavje »-Tržišče in 
cene«, dopolni z naslednjim besedilom: »Pri politiki cen je treba upoštevati 
gibanje cen osnovnih surovin iz uvoza in gibanje cen gotovih izdelkov v med- 
narodni menjavi«. Na ta način bi namreč zagotovili preskrbo domačega trga in 
hkrati izenačili pogoje gospodarjenja. 

V 5. poglavju, »Področje proizvodnje in predelave lesa«, v odstavkih na 
strani 30, ki obravnavajo področje celulozno-papirne industrije, predlagamo 
novo besedilo, in sicer: Organizacije združenega dela s področja celulozno-pa- 
pirne industrije, združene v SOZD Slovenija-papir, imajo svoje naloge in 
cilje za obdobje 1976—1978 določene v samoupravnem sporazumu o osnovah 
srednjeročnega plana razvoja«. 

Uvodni odstavek, ki obravnava papirno industrijo, naj se na začetku spre- 
meni tako, da se besedilo »organizacija združenega dela« nadomesti z besedilom 
»poleg tega pa bodo organizacije združenega dela s področja celulozno-papirne 
industrije boljše koristile«. 

K 12. poglavju, »Področje tekstilne industrije«, menimo, da je to poglavje 
preskromno zastopano. 

K temeljnim razvojnim nalogam v letu 1979 kot prilogi resolucije pred- 
lagamo naslednje spremembe in dopolnitve: 

Na 26. strani naj se drugi odstavek dopolni z besedilom: »V letu 1979 je 
potrebno pospešiti izdelavo projektov za gradnjo hidroelektrarn na Savi. V letu 
1979 je potrebno pričeti s projektiranjem in transformacijo električne energije 
iz 380 na 110 kV omrežje v Krškem«. 

Na 28. strani naj se v poglavju »Promet in zveze« sedmi odstavek spremeni 
v tem smislu, da je v letu 1979 potrebno pospešiti izdelavo projektov za novo 
avtomobilsko cesto Bregana—Ljubljana. 

Na 28. strani naj se deveti odstavek dopolni z naslednjim: »Zaradi racional- 
nejšega izkoriščanja PTT naprav naj se vsi različni obstoječi sistemi zvez 
elektrogospodarstva in drugi poenotijo in vključijo v enoten sistem PTT zvez«. 



88 Zbor združenega dela 

Na 33. strani naj se četrti odstavek poglavja »Drobno gospodarstvo« do- 
polni z besedilom: »Banke bodo z ustrezno kreditno politiko spodbujale razvoj 
drobnega gospodarstva«. 

V resoluciji je potrebno dati poudarka zaščiti človekovega okolja, zagoto- 
viti družbeno solidarnost in lažje pogoje za investiranje, izgradnjo naprav za 
varstvo okolja in ugodnejše kreditne pogoje za sanacijo onesnaževalcev okolja. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stanislav 
Jereb, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš! 

Stanislav Jereb: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela Skupščine občine Idrija je obravnaval osnutek republiške 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v letu 1979 in sprejel na- 
slednje pripombe in predloge: 

Republiška resolucija vnaša nekatere novosti na področju doslednega spo- 
štovanja sprejetih načel gospodarske stabilizacije. Med drugim prinaša neka- 
tere novosti in obveznosti na področju odgovornosti družbenopolitične skup- 
nosti do tistih temeljnih organizacij združenega dela in delovnih organizacij, 
ki ne spoštujejo v resoluciji in drugih dogovorjenih aktih sprejetih smernic. 
Skupščina občine Idrije v celoti podpira ta prizadevanja in jih bo v občinski 
resoluciji konkretizirala. 

Zato, da bi lahko uspešno izvajali planske naloge v letu 1979, predlagamo, 
da se v 8. poglavju, »Skladnejši regionalni razvoj«, v tretji alinei vnese dopol- 
nilo, tako da bi se ta alinea v celoti glasila: »Banke bodo proučile možnosti in 
sprejele ukrepe pri nadaljnji izboljšavi kreditnih pogojev v korist investitorjev 
v manj razvitih območjih«, v nadaljevanju pa naj bi se dodalo »in v Idriji«. 

Utemeljitev: Občina Idrija ima zaradi izpada dohodka ob prenehanju pro- 
izvodnje v Rudniku živega srebra 40 % izpada narodnega dohodka, za kar je 
bilo potrebno sprejeti poseben zakon in družbeni dogovor za sanacijo razmer. Da 
bi lažje uresničili sanacijo razmer v Idriji, predlagamo dopolnitev besedila, kar 
bi omogočilo, da se Idrija obravnava kot manj razvito območje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Zofija 
Guštin, delegatka za Zbor združenega dela iz Sežane! 

Zofija Guštin: Tovariši in tovarišice! Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije iz Sežane je obravnavala osnutek re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979 in temeljne razvojne naloge v letu 1979 ter pri tem ugotovila, 
da ta dokumenta ne opredeljujeta podrobneje nalog, ki so vezane na izva- 
janje določb, ki izhajajo iz osimskih sporazumov. 

Tako resolucija ne upošteva, da izgradnja v prosti coni lahko pomembno 
vpliva na povečanje konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva. Zato sku- 
pina delegatov meni, da bi morala resolucija vsebovati opredelitve o pospešenih 
pripravah za izgradnjo proste cone in v zvezi s tem naloge, kot so na primer 
podrobnejša proučitev, katere proizvodne panoge naj bodo v prosti coni pri 
Sežani, da bi dosegli največje možne gospodarske učinke, ter naloge zaintere- 
siranih samoupravnih interesnih skupnosti pri ustvarjanju pogojev za izgrad- 
njo zunanjih infrastruktur. Pri tem je seveda treba upoštevati tudi dejstvo, da 
je izgradnja proste cone pri Sežani projekt, ki presega republiške okvire, ter 
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je zato nujno pri ustanavljanju poslovne skupnosti ali druge oblike samouprav- 
nega povezovanja organizacij združenega dela, zainteresiranih za prosto cono, 
zagotoviti tudi sodelovanje Gospodarske zbornice Jugoslavije in celotnega ju- 
goslovanskega gospodarstva. 

Izhajajoč iz tega je treba ustrezno dopolniti tudi temeljne razvojne naloge 
v letu 1979 in opredelitev njihovih nosilcev z nalogami, ki se nanašajo na spre- 
membo prostorskega plana v tem območju, zagotavljanje potrebne energije za 
oskrbo proste cone, izdelavo tehnične dokumentacije za projektne rešitve cest- 
nih povezav, izdelavo načrtov za zagotavljanje potrebnih sredstev za preskrbo 
proste cone in obalno-kraške regije s pitno in tehnološko vodo, pripravo si- 
stema povečanega obsega stanovanjske graditve za potrebe cone ter opredeli- 
tev potrebnih izobraževalnih institucij v Sežani za zagotovitev kadrov za po- 
trebe proste cone. 

Naša skupina delegatov nadalje meni, da je potrebno dopolniti temeljne 
razvojne naloge v letu 1979 na področju razvojnio-turističnega gospodarstva z 
nalogami, ki sodijo v okvir priprav za proslavo 400-letnice Kobilarne Lipica 
v letu 1980. V programu nalog, ki sta si jih zastavila TOZD Kobilarna ter 
delovna organizacija Hoteli in gostinstvo v okviru SOZD TIMAV, predvideva 
namreč dokajšnja vlaganja v nadaljnjo izgradnjo gostinsko-turističnih in šport- 
no-rekreacijskih zmogljivosti v sami Lipici ter uresničitev programa razvoja 
Škocjanskih jam. Vse te naloge je namreč potrebno uresničiti do proslave 400- 
letnice Kobilarne v Lipici, ki bo, kot je znano, potekala pod pokroviteljstvom 
tovariša Tita. 

iPrav tako pa menimo, da je treba med temeljne razvojne naloge v letu 
1979 uvrstiti tudi nadaljevanje raziskav vodnih virov na Krasu. 

Vse te predloge dopolnitev osnutka resolucije in temeljnih nalog smo kon- 
kretizirali in jih s predlogom, kako naj se vključijo v resolucijo in temeljne 
naloge, posredujemo predlagatelju obeh dokumentov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Viktor 
Zgonik, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 3. okoliš. 
Prosim! 

Viktor Zgonik: Tovariš predsednik, spoštovani delegati in gostje! 
Skupina delegatov s področja kmetijstva, 3. okoliš, s sedežem v občini Ajdov- 
ščina, podpira naloge na področju kmetijstva in živilstva, ki so opredeljene 
v prilogi k resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1979. Menimo pa, da bi morali čimprej obravnavati 
problematiko cen v kmetijstvu, ker so sedanje cene kmetijskih proizvodov 
glede na povišanje cen krmil in drugih surovin oziroma repromaterialov daleč 
od rentabilnosti in ne zagotavljajo kmetijskemu proizvajalcu sredstev za živ- 
ljenje. 

V osnutkih dokumentov tudi ni govora o premijah, ki bi reševale trenutno 
stanje. Kmetijski proizvajalci ugotavljamo, da zaradi teh nesorazmerij opu- 
ščamo posamezne proizvodnje oziroma ne moremo dolgoročno nadaljevati pro- 
izvodnje. 

Zanima nas, kakšna vprašanja naj bi reševali predpisi za izvajanje zakona o 
blagovnem prometu, katerih sprejetje je postavljeno kot naloga v letu 1979. Če 
ni s tem mišljena obravnava problematike cen kmetijskih proizvodov oziroma 
premij, predlagamo, da se osnutek dokumentov v tem smislu dopolni. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Nela 
Lipušček, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 36. 
okoliš. Prosim! 

Nela Lipušček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav sta v skupnem poročilu odborov našega zbora, ki so obravnavali do- 
kumente v zvezi z resolucijo za leto 1979, vsebovani pripombi v zvezi z usmer- 
janjem tujih kreditov v letu 1979 ter potreba po poenostavitvi investicijskega 
postopka, ki jih odbori podpirajo, bi vseeno želela v imenu skupine delegatov 
36. okoliša, v podporo tem pripombam, povedati naslednje: 

Prva pripomba se glasi: Tuje kredite in dinarsko protivrednost tujih kre- 
ditov je potrebno v letu 1979 usmeriti v izvrševanje programa razvoja želez- 
niških zmogljivosti za obdobje 1976—1980. 

Tako v dokumentih v zvezi z resolucijo za leto 1979 kot v poročilu o izva- 
janju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in de- 
litve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji, ki ga je sprejel tudi 
naš zbor na zasedanju dne 9. 11. 1978, je bilo ugotovljeno, da so za izvršitev 
programa razvoja železniških zmogljivosti za obdobje 1976—1980 v letih 
1976 in 1977 izpadla dejansko vsa sredstva tujih finančnih kreditov, ki so bila 
določena s finančno konstrukcijo družbenega plana SR Slovenije. Stanje se 
je v letu 1978 sicer izboljšalo, vendar je potrebno v letih 1979 in 1980 sredstva 
tujih kreditov intenzivno usmerjati za uresničevanje sprejetega programa, saj 
je obnovljena in modernizirana železnica opredeljena kot hrbtenica prometnega 
sistema in tudi kot eden od pogojev za realizacijo v širši družbeni skupnosti 
dogovorjenih načel prometne politike. 

Poleg tega je potrebno intenzivno nadaljevati modernizacijo železniškega 
omrežja in voznega parka, predvsem z vgrajevanjem signalno-varnostnih in 
telekomunikacijskih naprav tudi na podlagi sklepov v zvezi s poročilom o var- 
nosti v prometu v SR Sloveniji, ki jih je sprejel naš zbor pred 14 dnevi. 

Druga pripomba se glasi: Pospešiti in olajšati je potrebno postopke v ce- 
lotnem investicijskem procesu ter skrajšati postopke pri pridobivanju uvoznih 
dovoljenj za transportno opremo in sredstva, ki so nujna za izvajanje razvojnih 
ciljev in katera se ne proizvajajo v Jugoslaviji, zlasti za zagotavljanje var- 
nosti v prometu in za izvajanje dogovorjene prometne politike. 

Postopke pri pridobivanju potrebnih soglasij in dovoljenj je nujno skraj- 
šati in poenostaviti, ne samo pri pridobivanju potrebnih soglasij in dovoljenj, 
temveč v celotnem investicijskem procesu. Težave in dolgotrajni roki čakanja 
so tudi pri pridobivanju soglasij za gradbeno in uporabno dovoljenje in še 
drugje. Železniško gospodarstvo Ljubljana je v preteklem obdobju na primer 
porabilo veliko časa za pridobitev požarno-varnostnih in sanitarnih soglasij za 
gradnjo in uporabo objektov iz razvojnega programa, tudi za gradnjo na pri- 
mer tirnih naprav, signalno-varnostnih naprav, peronov in podobno. Podobno 
velja dolgotrajnost in zapletenost postopkov tudi za pridobivanje uvoznih do- 
voljenj, kar vse nepotrebno zmanjšuje učinkovitost naložb, ki so opredeljene 
kot ena od prioritet v družbenem planu in za katero združuje sredstva celotno 
naše združeno delo. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Stanko Jaki, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 37. okoliš. Prosim! 
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Stanko Jaki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zdru- 
žene PTT organizacije Slovenije in skupina delegatov 36. okoliša za gospodar- 
sko področje predlaga dopolnitev osnutka resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979, in sicer v na- 
slednjem: 

Prvi stavek petega odstavka 8. točke naj bi se spremenil in dopolnil tako, 
da bi se v celoti glasil: »Samoupravne interesne skupnosti na področju ma- 
terialne proizvodnje in drugi podpisniki družbenega dogovora o politiki sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki pri izvajanju svojih obvez- 
nosti iz dogovora zaostajajo, bodo po samoupravni poti sprejele dodatne ukrepe 
o zagotovitvi materialnih in drugih pogojev za nadomestitev zaostajanja, na- 
stalega v letih 1976, 1977 in 1978. 

Obrazložitev: V PTT dejavnosti je bila izgradnja infrastrukture v letih 
1976, 1977 in 1978 počasnejša od predvidene v srednjeročnem načrtu. S pospe- 
šeno naložbeno aktivnostjo in spremenjeno strukturo virov financiranja pred- 
videvamo, da bomo izpolnili dogovorjene obveznosti glede izgradnje zmoglji- 
vosti. Zaradi tega so združene PTT organizacije Slovenije že posredovale po- 
budo za spremembo dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 glede obsega in strukture virov financiranja programa 
razvoja PTT dejavnosti za omenjeno obdobje. Menimo, da bi bilo potrebno, da 
bi samoupravne interesne skupnosti pri reševanju te problematike intenzivi- 
rale združevanje sredstev in se prizadevale za kreditna sredstva za financiranje 
planiranih investicijskih objektov pod takimi pogoji, ki jih PTT promet kot in- 
frastruktura zmore. To se nanaša predvsem na izboljšanje kreditnih pogojev 
za kredite, odobrene v letu 1976—1980 in najete za investicijske objekte, ki šte- 
jejo v lokalno, regionalno ali medregionalno PTT infrastrukturo in ki so bili 
odobreni z manj kot 10-letno plačilno dobo in po obrestni meri, ki je višja 
od 8%. To je potrebno zaradi tega, ker akumulativna sposobnost PTT dejav- 
nosti upada, zaradi neskladja med cenami PTT storitev in drugimi cenami v 
gospodarstvu. 

Predlog za dopolnitev temeljnih razvojnih nalog v letu 1979 in opredelitev 
njihovih nosilcev je naslednji: 

Prvi stavek devetega odstavka 2. točke naj se spremeni in dopolni tako, 
da se v celoti glasi: »Združene PTT organizacije SR Slovenije bodo zaradi na- 
raščajočega neskladja med potrebami in možnostmi vlagale večino sredstev v 
izgradnjo in razširitev PTT zmogljivosti, zlasti telefonskih, razširitev avtomat- 
skih telefonskih central in razširitev osnovnega telefonskega omrežja ter v na- 
daljevanje izgradnje omrežja javnih telefonskih govorilnic za mestni in med- 
krajevni telefonski promet.« 

Obrazložitev: Naglo rastoče potrebe po PTT storitvah oziroma narašča- 
joče neskladje med potrebami in možnostmi investicijskih vlaganj so vzroki, 
da je postala obstoječa stopnja razvoja PTT dejavnosti omejitveni dejavnik v 
razvoju gospodarstva. Zaradi tega menimo, da je potrebno v letu 1979 vlagati 
sredstva v izgradnjo in razširitev vseh PTT zmogljivosti, to je ne le v tele- 
fonske temveč tudi v telegrafske in poštne dejavnosti. 

Za leto 1977 znašajo izgube v poštnem prometu okoli 18 S milijard. V letih 
1976—1977 in 1978 zaostajamo pri izgradnji 40 000 telefonskih priključkov. 

V primerjavi z investicijami v PTT mrežo v drugih republikah je za Slo- 
venijo značilno vedno večje zaostajanje razvoja PTT mreže. To ugotovitev po- 
trjujejo podatki o investicijah v telekomunikacije glede na družbeni proizvod 
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v Sloveniji in Jugoslaviji. Tako smo v Sloveniji v obdobju 1971 do 1975 vla- 
gali v razvoj telekomunikacije le 0,44 % družbenega proizvoda, v merilu Jugo- 
slavije pa 0,5:1 % družbenega poizvoda. Povprečna letna stopnja rasti izplačil 
za investicije je v razvoju PTT prometa v istem obdobju v Sloveniji 18 %>, v 
Jugoslaviji pa 32%. Zaostajanje PTT prometa Slovenije za njenim gospodar- 
skim razvojem potrjuje podatek, da znaša za navedeno 5-letno obdobje po- 
vprečna letna stopnja rasti izplačil za investicije v osnovna sredstva gospo- 
darskih dejavnosti 32 °/o. 

PTT kot udeleženec družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 ugotavlja zaosta- 
janje pri uresničevanju dogovorjenih obveznosti. Vzrok za to zaostajanje so 
predvsem nezagotovljeni materialni pogoji, zato je potrebno predvsem sprejeti 
ukrepe za izboljšanje reproduktivne sposobnosti PTT prometa ter zagotoviti 
izboljšanje kreditnih pogojev za investicijska vlaganja v manj razvitih in ob- 
mejnih območjih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Huber, delegat za Zbor združenega dela s področja prosvete in kulture, 8. 
okoliš! 

Franc Huber: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, 8. okoliš s sedežem v Ljutomeru, 
predlaga, na podlagi razprave na svoji seji, k osnutku resolucije naslednje pri- 
pombe in predloge: 

Glede besedila resolucije, ki zadeva sistem solidarnosti financiranja družbe- 
nih dejavnosti, posebej poudarjamo, da sprejemamo v načelu ta sistem kot pri- 
merno obliko razreševanja družbenoekonomskih odnosov med razvitimi in manj 
razvitimi občinami. Glede na to, da pristopamo k dopolnitvam sedanjega si- 
stema solidarnosti med izvajanjem že sprejetih planov družbenoekonomskega 
razvoja do leta 1980, ugotavljamo, da je to v nasprotju s sprejetimi razvojnimi 
cilji na področju družbenih dejavnosti, ki v planih temeljijo na večjem deležu 
solidarnosti. 

Novi sistem solidarnosti v naši občini znatno povečuje lastna sredstva zdru- 
ženega dela. To povzroča nove probleme pri usklajevanju obsega skupne po- 
rabe z rastjo družbenega proizvoda v občini. Najbolj prihajajo v ospredje pro- 
blemi v otroškem varstvu, izobraževanju in zdravstvu. Sedanja razvitost teh 
dejavnosti, ki sicer še ne dosega povprečne ravni Slovenije, presega dohod- 
kovne zmožnosti združenega dela. Zato predlagamo, da resolucija predvidi tudi 
možnost postopne izpeljave novega sistema solidarnosti oziroma izjemno reše- 
vanje v občinah, kjer bodo problemi najbolj zaostreni z vidika usklajevanja 
skupnega obsega porabe z rastjo dohodka. 

V zvezi z drugimi nalogami na področju pravosodja in upravnih organov 
glede investicijskih vlaganj predlagamo, da se to besedilo dopolni z naslednjim 
stavkom: »Pri investicijskih vlaganjih za zagotovitev ustreznih prostorskih in 
drugih pogojev za delo se bodo upoštevale zlasti potrebe manj razvitih občin, 
v skladu z opredelitvami v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju za sred- 
njeročno obdobje za leto 1979 posamezne občine.« 

V 14. poglavju predlagamo v petem odstavku naslednje besedilo: »Po- 
slovne banke bodo s svojo poslovno politiko opredelile dolgoročni sistem kre- 
ditiranja razvoja drobne obrti, zlasti pri kreditiranju naložb v delovna sredstva 
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in poslovne prostore. Pri opredelitvi sistema bodo iskale takšne rešitve, ki 
bodo pospeševale odpiranje novih obratovalnic in zagotovile izvajanje že do- 
govorjene politike z družbenim dogovorom o pospeševanju razvoja drobnega 
gospodarstva v obdobju 1975—1980.« Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Franc Ma- 
ček, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš! 

Franc Maček: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine 
občine Kranj je na svoji 26. seji dne 6. 11. 1978 obravnaval osnutek resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1979 in sprejel naslednje ugotovitve in stališča: 

1. Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979 obravnava najpomembnejša področja druž- 
benega razvoja in na vrsti področij predstavlja realno osnovo za nadaljnje 
uspešno uresničevanje tekočega družbenega plana SR Slovenije. 

Vrsto pomembnih nalog postavlja osnutek resolucije tudi pred občine kot 
ožje družbenopolitične skupnosti, zlasti na področjih razporejanja dohodka in 
čistega dohodka ter oblikovanja sredstev za osebne dohodke, skupno in splošno 
porabo, pri usmerjanju sredstev za izboljšanje in razširjanje materialne osnove 
dela tudi na področju tržišča in cen, na področju pravosodja in upravnih orga- 
nov, pri krepitvi varnosti in ljudske obrambe in pri izpolnjevanju sistema 
samoupravnega družbenega planiranja in pripravi planskih dokumentov. Za 
večino teh nalog daje tudi dobra izhodišča. 

2. Po drugi strani pa Izvršni svet meni, da je v osnutku resolucije v pre- 
majhni meri dosežena konkretizacija usmeritev, ki jih je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela ob obravnavanju izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978. Na nekaterih mestih so nakazane 
le osnovne smeri, postavlja pa premalo trdnih odnosov za hitrejše uveljavlja- 
nje določenih spoznanj v praktični aktivnosti temeljnih nosilcev družbenega 
razvoja. Zato bo treba nekatere konkretne dejavnike še vgraditi. 

3. Resolucija v poglavju o uveljavljanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov premalo odraža prizadevanja za dosledno uresničevanje zakona o 
združenem delu, zlasti celotnega sklopa dohodkovnih odnosov in samouprav- 
nega položaja delavcev ter drugih delovnih ljudi in občanov v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. Morala bi biti bolj akcijsko usmer- 
jena, zlasti glede osnovnih usmeritev, ker s stanjem v zvezi z uresničevanjem 
zakona o združenem delu ne moremo biti zadovoljni. 

4. V besedilu ponujena prva varianta materialnih okvirov razvoja v letu 
1979 se zdi preveč optimistična. Se posebej to velja za rast obsega industrijske 
proizvodnje, saj je ta planirana celo višje, kot je jugoslovansko povprečje, 
vemo pa, da je že vrsto let nižja. Zanj tudi ni realne osnove. Najpomembnejši 
pospeševalci gospodarske rasti so gospodarske naložbe in izvoz. Gospodarske 
naložbe že vrsto let izdatno spodbujajo gospodarsko rast, vendar pa so že do- 
segle tolikšen obseg, da ne moremo pričakovati, da bi se njihov pospeševalni 
vpliv še nadaljeval. Na področju izvoza prepočasi uveljavljamo ukrepe, ki bi 
zagotavljali izdatnejše izvozne dosežke. 

Glede na to, da je v republiki dejansko dosežena polna zaposlenost, me- 
nimo, da je načrtovanje 3 °/o rasti zaposlenosti previsoko, še posebej, če upošte- 
vamo, da smo v prvih treh letih plan že presegli. 
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5. Na področju ekonomskih odnosov s tujino so pozitivna prizadevanja za 
izboljšanje samoupravne organiziranosti in sodelovanja med udeleženci v teh 
odnosih, sodimo pa, da vseh predvidenih nalog ne bo mogoče uresničiti že v 
letu 1979. 

Zavzemamo se tudi za bolj diferenciran pristop pri omejevanju uvoza de- 
javnostim, ki sicer niso opredeljene kot prioritetne, tako da bi imeli pri uvozu 
opreme prednost tudi razvojni programi, ki bodo trajneje prispevali k pove- 
čanju izvoza in racionalnemu nadomeščanju uvoza. 

6. Podana so dobra izhodišča za gibanje vseh oblik porabe, vendar sodimo, 
da bi bilo treba konkretneje opredeliti in predvideti ukrepe, tudi zakonske, za 
posamezne primere neuspešnega dogovarjanja in sporazumevanja. 

7. Strukturne spremembe v materialni proizvodnji, za katere smo se dogo- 
vorili v družbenem planu, prepočasi uresničujemo. Zato bi bilo treba jasneje 
opredeliti politiko razvoja posameznih panog in njihovo dinamiko po obsegu 
in strukturi. 

8. Menimo, da bi moral osnutek resolucije večjo pozornost nameniti razvoju 
družbenih dejavnosti, zlasti z vidika uresničevanja določenih prioritet, postav- 
ljenih v družbenem planu, kot so usmerjeno izobraževanje, raziskovalna de- 
javnost in podobno. 

Izvršni svet Skupščine občine Kranj je po sprejetju ugotovitev in stališč 
na seji dne 6. 11. 1978 priporočil družbenopolitičnim organizacijam in samo- 
upravnim interesnim skupnostim in organizacijam združenega dela, ki so pod- 
pisnice dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1076 do 
1980, da naj do 16. 11. 1978 oddelku za planiranje in analize sporočijo, po ob- 
ravnavi osnutka resolucije SR Slovenije, svoje predloge, stališča in pripombe. 

Do omenjenega roka smo k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 sprejeli še na- 
slednje pripombe, ugotovitve in stališča, ki jih je Izvršni svet tudi predlagal 
v sprejetje zborom občinske skupščine: 

1. Prizadevanja za racionalnejše usmerjanje in povečanje učinkovitosti in- 
vesticij nalagajo, da dosledno in učinkovito izvajamo obveznosti, ki so opre- 
deljene v dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, obe- 
nem pa tudi, da se onemogoči pričetek vseh tistih investicij, ki v ta dogovor 
niso vključene. Menimo, da temu drugemu delu osnutek resolucije SR Slovenije 
ne daje ustreznega poudarka. 

2. Problematika pridobivanja dohodka nekaterih panog gospodarstva kaže 
na to, da sedanji sistem in politika cen ne omogočata enakega položaja vsem 
udeležencem v produkcijskem procesu pri pridobivanju dohodka. Neustreznost 
razmerij cen, posebno razlike v rasti cen med končnimi izdelki in surovinami, 
zahtevajo konkretne opredelitve in ukrepe, ki naj bi jih nakazal osnovni repu- 
bliški planski dokument za prihodnje leto. 

3. Ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju družbenegap lana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 
in 1978 so delegati občine Kranj v Skupščini SRS poudarili, da cestna proble- 
matika ni ustrezno obravnavana, pri tem pa je v letu 1979 v republiškem plan- 
skem dokumentu ta problematika izpuščena. Predlagamo, da se na ustreznem 
mestu določi pričetek priprave upravno-tehnične dokumentacije avtoceste 
Naklo—Ljubljana in pripravljalna dela pri predoru Karavanke—Žirovnica. 

4. V poglavju, ki obravnava področje strojegradnje, predlagamo, da se be- 
sedilo ustrezno dopolni z naslednjim: »Pospešena vlaganja v inoviranje pri 
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obstoječih programih na področju merilne, regulacijske in stikalne tehnike 
bodo razširila ponudbo od posamičnih merilnih naprav na kompleksne merilne 
sisteme za vodenje tehničnih procesov.« Z izpopolnjevanjem tehnologije in 
ustrezno reorganizacijo proizvodnje ročnih orodij bo povečana ponudba na trgu 
in dana možnost za novo zaposlovanje. Nadaljevala se bodo pospešena vlaganja 
v razvoj zasebnih elektronskih avtomatskih central in telefonskih terminalov, 
kakor tudi zaokroževanje programov javnih telefonskih avtomatskih central. 

5. Ker bo v letu 1979 sprejet dogovor o prehodu na ekonomske stanarine, 
predlagamo, da se zvišanje stanarin veže bolj na določbe tega dogovora kot 
na predvideni 30 % porast stanarin, kot je to opredeljeno v sedanjem besedilu. 

6. Viri sredstev za republiški proračun naj bodo usklajeni s tistim delom 
resolucije, ki govori o tržišču in cenah. 

Posredovane ugotovitve in stališča Izvršnega sveta ter pripombe družbe- 
nopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti in organizacij zdru- 
ženega dela v občini Kranj so bile sprejete na skupnem zasedanju zborov 
Skupščine občine Kranj, ki so obravnavali osnutek resolucije dne 22. novembra 
1978 kot konferenca delegacij za zbore Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Drago Ko- 
roša, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijske dejavnosti, 7. okoliš! 

Drago K o r oš a : Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija 7. okoliša za Zbor združenega dela s področja kmetijstva je 
na svoji seji dne 20. iltl. 1978 obravnavala osnutek resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 ter predloge, 
katere so posredovali Medobčinski svet pomurskih občin, Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Ljutomer ter občinske skupščine Pomurja. 

Delegacija se strinja s predlogi, ki so bili posredovani Skupščini SR Slo- 
venije s strani Medobčinskega sveta SZDL Ljutomer in s strani pomurskih 
občin, jih podpira in predlaga, da se upoštevajo pri pripravi predloga resolu- 
cije. Nadalje naša delegacija pozdravlja usmerjenost, da se v letu 1970 obna- 
šamo bolj stabilizacijsko, vendar menimo, da bo to učinkovito le takrat, če bo 
to dosledno speljano v celotnem gospodarstvu. Pri tem predvsem mislimo na 
kmetijstvo. To je panoga, ki najmanj akumulira, saj se cene v kmetijstvu ne 
dvigajo vzporedno z ostalimi cenami v gospodarstvu. 

To vprašanje bi morali urediti čimprej, če ne bo prišlo do stihijskega kla- 
nja plemenske živine, kar bo povzročilo velikansko škodo kmetijstvu in celot- 
nemu slovenskemu gospodarstvu. Odpira se tudi vprašanje odplačevanja anuitet 
za investicije, ki so bile vložene v živinorejo in živilsko industrijo pri tako nizki 
akumulaciji. Naša delegacija meni, da zaradi nizke akumulativnosti investicije 
v kmetijstvu in živilstvu ne potekajo po planu. 

Nadalje ugotavljamo, da zaostajamo v srednjeročnem planu tudi pri melio- 
racijah zemljišč, predvsem zaradi premajhnega vlaganja širše družbene skup- 
nosti v to dejavnost. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Albin Vid- 
mar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 13. okoliš! 

Albin Vidmar: Tovarišice in tovariši! Delegacija Skupščine občine 
Radovljica za Zbor združenega dela je na svoji seji dne 17. novembra 1978 
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obravnavala osnutek resolucije SR Slovenije in temeljne razvojne naloge pri 
izvajanju srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v letu 1979, skupaj 
s predloženimi stališči in mnenji skupščinskih odborov in drugih organov, in je 
na podlagi razprave sklenila predložiti zboru naslednje pripombe in dopolnitve: 

Ugotavljamo, da niti v resoluciji niti v temeljnih nalogah ni posebej ob- 
delano področje varstva okolja. V resoluciji je le skromno vključeno v 5. po- 
glavju, Naloge pri usmerjanju sredstev za izboljšanje in razširjanje materialne 
osnove dela, deveta alinea, točka 5 pod 1, medtem ko je v temeljnih nalogah 
delno zajeta skupaj s področjem vodnega gospodarstva. 

Menimo, da je problematika varstva okolja tako pereča in aktualna, da bi 
morala imeti v republiških planskih dokumentih ustreznejšo obdelavo. V zvezi 
s tem bi omenili le dve nalogi, ki sta aktualni v tem času. To je ureditev var- 
stva naravnih spomenikov, S čimer mislimo na zakon o Triglavskem narodnem 
parku in sanacijo blejskega jezera. Omenimo naj, da je za slednjo nalogo, na 
pobudo dveh odborov Republiške skupščine, v pripravi poseben družbeni do- 
govor, katerega podpisniki bodo po osnutku vse občinske regionalne in repu- 
bliške organizacije in skupnosti oziroma njihovi organi, ki na podlagi pro- 
gramov lahko prispevajo k hitrejši sanaciji jezera. 

Predlagamo, da se obe omenjeni nalogi in dogovor vključijo v temeljne raz- 
vojne naloge. Nosilec naloge naj bi bil Izvršni svet SR Slovenije oziroma Zveza 
vodnih skupnosti. 

V poglavju Naloge pri usmerjanju sredstev za zboljšanje in razširitev ma- 
terialne osnove dela predlagamo, da se v točki 5 pod 1 doda za deveto še nova 
deseta alinea, ki naj se glasi: »Zagotoviti ugodnejše kreditne pogoje za gradnjo 
turističnih in gostinskih objektov s spremljajočo infrastrukturo v prvih treh 
letih obratovanja«. 

Predlog utemeljujemo z nemogočim položajem, v katerem so v prvem ob- 
dobju obratovanja delavci novih gostinskih objektov zaradi visokih obremeni- 
tev dohodka s pogodbenimi obveznostmi. Praviloma je v slehernem primeru 
ogrožena njihova socialna varnost. Poleg tega predlagamo, da se prouči mož- 
nost olajšav pri davčnih in samoupravnih obveznostih v istem obdobju, po- 
dobno kot je to urejeno v nekaterih drugih republikah, in da se te rešitve 
vključijo v temeljne naloge na področju turizma. 

V poglavju Ekonomski odnosi s tujino predlagamo spremembo formulacije 
četrte alinee 6. točke pod 2 tako, da bi se ta alinea glasila: »Pospešujejo izvoz 
tistega blaga in storitev, s katerim se dosega višji devizni učinek in ima višjo 
stopnjo predelave«. Podobna formulacija je vsebovana tudi v osnutku zvezne 
resolucije. 

Nadalje predlagamo, da se v isti točki dopolni 5 alinea tako, da se glasi: 
»Izenačujejo neblagovni devizni priliv in odliv z blagovnim, tako v politiki 
pospeševanja izvoza kot v drugem zunanjetrgovinskem instrumentariju, in bo 
na podlagi tako zajetega celotnega priliva in odliva deviz omogočeno združe- 
vanje deviznih pravic«. 

Menimo, da bi bilo treba na podlagi teh določb resolucije priznati v iz- 
vedbenih predpisih tujskemu turizmu, glede na devizni učinek, status pretež- 
nega izvoznika z vsemi ugodnostmi, ki iz tega izhajajo. 

Pri temeljnih razvojnih nalogah imamo tudi dve pripombi, in sicer, da bi 
bilo na področju cestne infrastrukture potrebno vključiti v plan tudi avtocesto 
Naklo—Ljubljana, ki ima zvezni prednostni značaj, ter da je pri pospeševanju 
obdelave kmetijskih zemljišč v hribovitih območjih in pri obnovi pašnikov in 
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objektov na teh območjih potrebno zagotoviti širšo družbeno pomoč. Hvala 
lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Besedo ima Ivan Koše- 
nina, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš! 

Ivan Košenina: Tovarišice in tovariši delegati! Tudi v celjskem ob- 
močju je potekala široka javna razprava o osnutku resolucije o politiki izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979. Raz- 
prava je bila organizirana po vseh organizacijah združenega dela, družbeno- 
političnih organizacijah, razpravljali pa so tudi vsi trije zbori občinske skup- 
ščine. Ob zaključku teh razprav je bilo mogoče povzeti, da se daje predloženi 
resoluciji vsa podpora, vendar da je hkrati potrebno upoštevati nekatere do- 
datne predloge oziroma stališča. 

V splošnem delu resolucije SR Slovenije za leto 1979 bi bilo potrebno do- 
polniti besedilo z naslednjim: 

V letu 1979 morajo imeti prioriteto poleg drugih ključnih nalog tudi vse 
investicije iz naslova izboljšanja ekološkega položaja, kar zlasti velja za se- 
danje stanje industrije. 

V predloženih gradivih je premalo konkretno, enako tudi v zveznem os- 
nutku resolucije, obdelano področje večje stabilizacije za leto 1979, in sicer z 
vidika vseh vrst porabe oziroma večjih zagotovil, da se bo gospodarstvo v letu 
1979 gibalo bolj umirjeno in bolj stabilizacijsko. 

V 5. točki na 22. strani, Naloge pri usmerjanju sredstev za zboljšanje in raz- 
širjanje materialne osnove dela, naj se v sedmi alinei doda nov odstavek, ki se 
glasi: »Novi programi, ki izhajajo iz novih spoznanj, naj se predložijo podpis- 
nikom v obliki aneksa k družbenemu dogovoru o temeljih srednjeročnega 
plana«. 

V osnutku resolucije pri opredelitvi nosilcev temeljnih in razvojnih nalog 
niso ustrezno vključene celjske delovne organizacije oziroma celjski nosilci 
razvoja na posameznih področjih združenega dela, pomembnih za družbeno- 
gospodarski razvoj Slovenije. Zato se predlaga, da se pri drugem delu reso- 
lucije, ki govori o temeljnih razvojnih nalogah v letu 1979, opredelijo njihovi 
nosilci in da se vključita pod 9. točko na področju strojegradnje še Libela in 
Emo Celje. 

»Na področju prestrukturiranja proizvodnje bo delovna organizacija Emo 
Celje pristopila k izgradnji tovarne energetske opreme in nadaljevala razvojno 
sanacijo v smislu prestrukturiranja celotne proizvodnje. Tu gre predvsem za 
kotlovski proizvodni program na področju industrije.« 

Pripomba k 2. točki: Na področju prometa in zvez naj se uvrsti tudi od- 
stavek, katere združene PTT organizacije opravljajo razširitev avtomatičnih 
telefonskih central in telefonskega omrežja. V ta odstavek naj se vključi tudi 
izgradnja TKC Golovec v Celju. 

Pripomba k 5. točki: Na področju proizvodnje in predelave lesa naj se na 
strani 30, ko se naštevajo organizacije združenega dela, ki bodo v letu 1979 
vlagale v rekonstrukcijo in modernizacijo obratov za proizvodnjo stanovanj- 
skega in stavbnega pohištva, doda »(LIK Savinja«, ki ima namen rekonstruirati 
pohištveni del proizvodnje. 

Zadnji odstavek na 29. strani naj se dopolni tako, da se glasi: »— s po- 
večanjem proizvodnje za izvoz, ki temelji na povečanju izrabe domače suro- 
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vine in reprodukcijskega materiala ter na uvozu tropskega in drugega lesa 
in reprodukcijskega materiala, katerega domača proizvodnja ne proizvaja ali 
ne proizvaja v zadostnih količinah in kvaliteti«. 

K 6. točki: Na področju črne metalurgije dajemo pripombo glede zahtev 
železarn po oblikovanju lastne grosistične organizacije združenega dela. Kon- 
ferenca meni, da obstoječe trgovinske organizacije, ki imajo sklenjene samo- 
upravne sporazume o skupnem prihodku z železarnami, v celoti izpolnjujejo 
prostorsko in časovno funkcijo trgovanja za proizvode slovenskih železarn in bi 
takšna nova grosistična organizacija združenega dela povzročila ogromne stro- 
ške in bi bila tudi sicer nesmiselna. 

V 7. točki na področju barvaste metalurgije naj se za »Mežico« doda: 
»Cinkarna Celje zaključuje izgradnjo valjarne cinkovih proizvodov«. 

Pripomba k 8. točki: Tretji odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Delovna organizacija Cinkarna Celje bo v skladu z ukrepi ekonomske in 
ekološke sanacije Cinkarne, ki so jih sprejele družbenopolitične organizacije, 
Skupščina in Samoupravna interesna skupnost za varstvo zraka občine Celje 
ter na osnovi lastnega celovitega akcijskega programa pričela z gradnjo nove 
tovarne žveplene kisline z zmogljivostjo 150 000 ton. Finančna sredstva za to 
investicijo in z njo povezano celovito ekonomsko in ekološko sanacijo Cin- 
karne morajo ob polnem sodelovanju Izvršnega sveta SR Slovenije in Gospo- 
darske zbornice Slovenije zagotoviti porabniki žveplene kisline, banke in drugi 
poslovni partnerji v SR Sloveniji. 

Nadalje naj se doda nov odstavek v zvezi z dokončanjem grafične indu- 
strije oziroma investicije Aera Celje, da se razširi proizvodnja lepilnih trakov 
in grafike, kar pomeni, da bi z omenjenimi zmogljivostmi omejili potrebe v 
zvezi s temi materiali in zmanjšali uvoz. 

Delegati skupine za področje gospodarstva so razpravljali tudi o možnostih 
hitrejše sanacije onesnaženosti okolja. Menijo, da bi bilo bolj učinkovito, če bi 
se dogovorili s posebnim družbenim dogovorom o načinu ekološke sanacije. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Giorgio Miani, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 29. okoliš! 

Giorgio Miani; Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 29. okoliša z gospodarskega področja je imela naslednje 
pripombe k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976-—1980 v letu 1979 oziroma k temeljnim razvojnim na- 
logam v letu 1979 in k opredelitvi njihovih nosilcev: 

Pospeševanje izvoza, turizem in pomorstvo. Iz analize dosedanjega ures- 
ničevanja družbenega plana in iz drugih analiz in poročil ugotavljamo, da v 
Sloveniji mednarodna menjava v glavnem stagnira in da slovenski izvoz blaga 
komaj pokriva z okoli 60 °/o uvoz blaga in reprodukcijskih materialov ter 
opreme. V takih pogojih uravnavamo plačilno bilanco z neblagovnim deviznim 
prilivom oziroma kolikor ne uspemo, z omejevanjem uvoza, kar pa se potem 
odraža v neugodnih razmerjih dinamike in kakovosti razvoja. Na žalost ni na 
razpolago uradnih podatkov o deviznem prilivu, Iti ga ustvarijo izvozniki stori- 
tev, da bi ugotovili stopnjo pokrivanja izvoza z uvozom tudi z upoštevanjem 
tega priliva, kar bi bilo edino pravilno. Pomanjkljive evidence v tej zvezi so 
tudi dokaz neenakopravnega obravnavanja izvoza blaga in uvoza storitev, kar 
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ima svoje posledice tudi pri analiziranju dogajanj v mednarodni menjavi in pri 
ukrepanjih. 

Iz nekaterih podatkov, ki jih je zbrala poslovna banka, je vsekakor raz- 
vidno, da je prispevek storitvenih dejavnosti v plačilni bilanci Slovenije zelo 
pomemben in da je obalno območje udeleženo s 33 °/o v slovenskem izvozu 
storitev. Dejanski pomen obalnega gospodarstva pri tem izvozu pa je še večji, 
saj omogoča pritegovanje tranzita na Luko Koper in ustvarjanje neblagovnega 
deviznega priliva tudi na drugih prometnih relacijah skozi Slovenijo. Ob takih 
odnosih bi bilo pričakovati, da bo zlasti s postopnim prehajanjem na oblikova- 
nje republiških plačilnih bilanc v Sloveniji večja zavzetost za pospeševanje iz- 
voza storitev in da bo to imelo svoj odraz tudi v planskih dokumentih. 

Ugotavljamo, da osnutek resolucije in temeljnih razvojnih nalog dejansko 
vsebujeta vrsto nalog in smernic za pospeševanje razvoja dejavnosti, ki izva- 
žajo storitve, vendar so nekatere izmed teh nalog premalo konkretne, neka- 
tre druge pa nejasne in nepopolne, tako da ostaja bojazen, da bomo tako kot v 
prejšnjih letih večinoma ostali pri neplodnih splošnih prizadevanjih, medtem 
ko bodo konkretni ukrepi izostali. Pri tem se zavedamo, da je treba večino 
zadev, ki se nanašajo na mednarodno menjavo, reševati v okviru medrepu- 
bliškega dogovarjanja, vendar moramo imeti tudi za taka dogovarjanja usme- 
ritve, poleg tega pa nam ustanovitev Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino omogoča, da vrsto zadev rešimo tudi v dogovarja- 
njem v okviru te skupnosti. 

,V prvi vrsti gre pri tem za ukrepe, ki zadevajo stimulacijo izvoza storitev. 
Resolucija navaja prizadevanja, da se v sporazumih v okviru Interesne skup- 
nosti Jugoslavije izenačujeta neblagovni devizni priliv in odliv z blagovnim, 
naš predlog pa je, da se to izenačevanje konkretizira v smeri: 

— izenačevanja davčnih olajšav za izvoz storitev z davčnimi olajšavami, 
ki veljajo za blago višje stopnje predelave; 

— zajemanja v stimulacijo celotnega deviznega priliva, ki ga ustvarja tu- 
rizem, tudi tistega, ki se realizira z menjavo tujih valut prek menjalnic, za kar 
bi bilo treba opredeliti tudi ustrezne kriterije udeležbe; 

— omogočanja izvoznikom storitev, da razpolagajo z določenim delom 
ustvarjenih deviz, da bi na tej osnovi mogli združevati devizne pravice in pri- 
dobivati interesente za združevanje ^sredstev za investicije in za odplačevanje 
kreditov; 

— omogočanja uvoza opreme tudi z dodatnim izvozom storitev in ne samo 
z dodatnim izvozom blaga. 

Prek teh ukrepov bi odpravili sedanje precenjeno vrednotenje dolarja pri 
izvozu storitev v odnosu na izvoz blaga, kar bo vplivalo na oblikovanje ustrezne 
akumulacije in nagnjenost k investiranju v teh dejavnostih. 

Drugi sklop vprašanj zadeva naloge pospeševanja razvoja dejavnosti, ki 
ustvarjajo neblagovni devizni priliv. Glede nalog, ki se nanašajo na razvoj 
Splošne plovbe, kaže opozoriti na dokaj nejasno formulacijo ukrepov, ki so 
omenjeni v oklepaju, naloge, ki zadevajo razvoj Luke, pa je potrebno dopol- 
niti tudi z ukrepanji v smeri varovanja in povečanja konkurenčne sposobnosti 
koprske luke v odnosu na tržaško. Republiški komite za promet in zveze naj 
bi si prizadeval, da se carinski predpisi, ki obravnavajo promet blaga prek 
proste cone Luke Koper, izenačijo s pogoji, ki bodo omogočali odvijanje pro- 
meta prek industrijske cone po osimskem sporazumu. Prav tako je potrebno, 
da se Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, Gospo- 
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darske zbornice, republiški upravni organi in poslovne banke zavzemajo za 
odpravo preferencialov, ki ovirajo razvoj luškega tranzita skozi Jugoslavijo za 
države Evropske gospodarske skupnosti. 

Na področju razvoja turizma naj bi si Gospodarska zbornica prizadevala 
tudi za medsebojno povezovanje in sodelovanje turističnih organizacij zdru- 
ženega dela, delavskega turizma in objektov družbene prehrane, zaradi kar 
najbolj racionalnega izkoriščanja zmogljivosti in večje usklađenosti v bodočem 
razvoju. Tako naj bi se na primer koristile hotelske zmogljivosti tudi za po- 
trebe delavskega turizma, sorazmerno slabo izkoriščeni objekti delavskega tu- 
rizma pa za stanovanjske potrebe turističnih delavcev, začasno prazne tu- 
ristične zmogljivosti pa za potrebe družbene prehrane. 

Prednosti in olajšani kreditni pogoji naj veljajo tudi za izgradnjo turistične 
infrastrukture, zlasti tiste, ki posredno in neposredno dviguje turistično po- 
nudbo in propulzivno deluje na nadaljnji razvoj turizma. To velja na obali še 
posebno za izgradnjo marin, ki so trenutno najbolj dinamičen element pospe- 
ševanja in dopolnjevanja turistične ponudbe, za kar imamo glede na geografsko 
lego še posebno ugodne pogoje. 

Med najpomembnejšimi turističnimi objekti, ki so predvideni še v tem 
srednjeročnem obdobju, je druga faza izgradnje Bernardina. Potrebno je, da 
se med temeljnimi nalogami za naslednje leto predvidi tudi priprava za iz- 
gradnjo tega objekta, pri čemer se rešuje tudi vprašanje tujih kreditov za iz- 
gradnjo prve faze, ker so kreditni pogoji in kurzne razlike privedli investi- 
torja v težko finančno situacijo, ki mu ogroža možnosti nadaljnjega razvoja. 

Kar se tiče energetike predvideva dogovor o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 med objekti energetske cone v Kopru, ki 
naj bi se začeli postopno graditi z letom 1979, tudi fazno izgradnjo rafinerije 
nafte Sermin, resolucija za izvajanje plana v letu 1979 pa predvideva le 
nadaljevanje izgradnje rafinerije v Lendavi z dosegom 2 milijonov ton, ki je 
večji od z dogovorom predvidenega. Potrebno je, da se v nalogah za leto 1979 
nakažejo tudi smeri prizadevanj in priprav za realizacijo koprske rafinerije 
v okviru kontinuitete razvoja po letu 1980 glede na nastale spremembe. 

V temeljnih nalogah je navedeno, da bo poslovna skupnost energetske in- 
dustrijske cone Koper, ki bo ustanovljena, nadaljevala s pripravami za iz- 
gradnjo posameznih projektov cone, predvsem pa pripravila študijo o možnosti 
izgradnje terminala za utekočinjen zemeljski plin. Taka formulacija naloge in 
nosilca ustvarja vtis, kot da bodo potekale priprave za izvedbo projekta ločeno 
od nosilcev ustreznega razvoja v Sloveniji, ki sta Poslovna skupnost za gazi- 
fikacijo v Sloveniji in Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški 
promet. Terminal za utekočinjen plin se mora graditi v sklopu prometnega 
in magistralnega plinovodnega omrežja Slovenije, kateremu bo zagotavljal do- 
datne količine plina in s tranzitom plina za druge uporabnike tudi ugodnejša 
pogoje za amortizacijo naložb in odplačevanje kreditov. 

Poslovna skupnost za energetsko industrijsko cono naj bi skrbela pred- 
vsem za urejanje cone ter animiranje in pridobivanje konkretnih nosilcev za 
izgradnjo objektov v coni, ne bo pa njeno delo uspešno — dosedanja praksa je 
to potrdila, če bo samo njej naložena priprava tako težkih projektov, kot sta 
terminal za utekočinjen plin in rafinerija, ki bi v celoti angažirala vse njene 
kadre, sredstva in sile, medtem ko bi šle ostale možnosti mimo. Vsekakor bo 
imela ta skupnost svojo pomembno vlogo in naloge pri realizaciji posameznih 
energetskih projektov, izogibati pa se bo treba večtirnosti, ki bi drobila skrom- 
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ne kadre in sile ter vnašala nejasnost v delitev rizikov in odgovornosti, zaradi 
česar se tudi večkrat porajajo ovire pri uresničevanju načrtov. Zato je nujno, 
da so vključeni v to poslovno skupnost vsi veliki porabniki, dobavitelji, no- 
silci razvoja naftnega in petrokemičnega gospodarstva v Sloveniji in ne samo 
dosedanji ozek krog ustanoviteljev Sermina. 

Kar zadeva preskrbo obalnega območja s potrebno energijo, naj omenimo, 
da je tudi v Kopru načrtovana gradnja terminalnih zmogljivosti za naftne de- 
rivate v okviru Istra-benza in da se bodo potrebe po plinu pomembno povečale 
z izgradnjo tovarne soli v Sečovljah, pri tem pa je tudi že aktualno vprašanje 
optimalne preskrbe prebivalstva s plinom. V takih pogojih grozi nevarnost 
neracionalnih in neperspektivnih začasnih rešitev, katerim pa bi se lahko iz- 
ognili s tem, da sprejmemo gradnjo magistralnega plinovoda do Kopra, kar bi 
bilo potrebno še proučiti. 

Prometna infrastruktura in vodno gospodarstvo: Na področju cestne in- 
frastrukture je med temeljnimi razvojnimi nalogami predvidena zgraditev 
koprskega priključka in nadaljevanje del na semedelski vpadnici. Obalna cesta 
je nedvomno med najbolj obremenjenimi ozkimi grli slovenskega magistralnega 
cestnega križa in z reševanjem tega problema smo predolgo odlagali. Sedaj 
obstaja dogovor o 10-letni izgradnji cest na obalnem območju, ki je bil pod- 
pisan v marcu 1977 in se je začel izvajati. V skladu s tem dogovorom je koprski 
priključek že v gradnji, z gradnjo semedelske vpadnice se bo pričelo v mesecu 
marcu, že v letu 1979 pa je treba začeti tudi gradnjo odseka Ruda—Strunjan. 
Ne glede na težave, ki jih je potrebno premagovati pri gradnji teh objektov, 
je nujno, da se od tega dogovora ne odstopa. Zato naj se v tem smislu obli- 
kuje tudi naloga iz družbenega plana za leto 1979. 

Glede na to, da se pojavljajo precejšnje težave v zvezi s projektiranjem 
posameznih objektov in cestnih odsekov zaradi preobremenjenosti projektant- 
skih organizacij, predlagamo, da se med nalogami izrecno poudarijo tudi pri- 
oritetne naloge glede projektiranja kontinuitetne graditve cest in da se v to 
prioriteto vključi tudi obalna cesta. 

Prav tako predlagamo, da se v okviru kontinuitetnega planiranja že zač- 
nejo v letu 1979 priprave za ureditev cestnega odseka Divača—Ankaran, pred- 
vsem črnokalskega klanca. Rešitev tega problema je že aktualna zaradi za- 
stojev, ki se pojavljajo, bo pa postala še posebno nujna z uresničevanjem osim- 
skih sporazumov, ko bo treba zagotoviti ustrezno povezavo med Luko Koper in 
sežansko cono. Na italijanski strani se vlaganja v zvezi z uresničevanjem 
osimskih sporazumov usmerjajo z absolutno prednostjo v cestne in železniške 
povezave tržaške luke z zaledjem in še posebno z industrijsko cono na Krasu. 
Ce tega vprašanja ne bomo začeli pravočasno reševati na naši strani, bo za- 
četna kanalizacija prometnih tokov v zvezi s to cono neugodna za koprsko 
luko in za ves slovenski prometni sistem in tudi poznejše vključevanje bo 
težavne jše. 

V zvezi z uresničevanjem obveznosti, sprejetih z osimskimi sporazumi, je 
vsekakor potrebno, da se še posebej navedejo naloge v zvezi z izgradnjo zu- 
nanje infrastrukture. V ta okvir spada tudi priprava za zagotovitev potrebnih 
količin pitne vode z izgradnjo enotnega vodovodnega sistema, ki bo iz zajetja 
Malni pri Postojni oskrboval z vodo poleg sežanske cone tudi deficitarna ob- 
močja Krasa in Obale. V tej zvezi opozarjamo, da bo začelo primanjkovati vode 
na Obali že v drugi polovici naslednjega srednjeročnega obdobja, leta 1990 pa 
bo Obala dejansko brez vode, če ne bodo zagotovljeni novi izviri vode. 
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Industrija in ribištvo: Na področju bazne kemije ima v letu 1979 po- 
membne naloge za izvajanje srednjeročnega plana tudi delovna organizacija 
Iplas. Te naloge se nanašajo tako na uresničevanje družbenega plana 1976 do 
1980 kakor tudi na priprave v okviru kontinuitete razvoja med tem in nasled- 
njim srednjeročnim obdobjem. V okviru dogovarjanj o bodočem razvoju bazne 
kemije prevzema Iplas naloge v zvezi z razvojem propilenske kemije, kar je 
tudi povezano z gradnjo ustreznih surovinskih zmogljivosti v okviru projekta 
DINA na Krku. Pri tem gre za štiri projekte, in sicer za projekt sinteze okso- 
alkoholov, projekt oksilne kisline, projekt izopropinola in projekt propilen 
oksida, za katere potekajo priprave hkrati in bodo tudi morali biti hkrati do- 
grajeni. V temeljnih nalogah sta navedena le prva dva objekta, zato je po- 
trebno, da se dodasta še preostala dva. 

V okviru strojegradnje kaže glede na pomembnost investicije upoštevati 
tudi nadaljevanje izvajanja programa tovarne motornih vozil Tomos, ki je 
nosilec proizvodnje razvoja dvo in štiritaktnih motorjev za dvokolesna motorna 
vozila, izvenkrmnih motorjev ter raznih vrst agregatov, zlasti za potrebe 
poljedelstva. Prav tako predlagamo, da se v okviru naloge za povečanje pro- 
izvodnih zmogljivosti za osebna vozila posebej navede pospešitev priprav za 
projekt homokinetičnih zglobov, zlasti ker se ugotavlja v poročilu o izvajanju 
dogovora o temelju družbenega plana republike kasnitev pri realizaciji tega 
projekta. 

V okviru nalog na področju kmetijstva in živilstva ugotavljamo, da niso 
omenjene naloge za razvoj in modernizacijo ribolova ter predelave rib. Ulov 
in predelava rib sta vključena v družbeni plan Slovenije kot prioritetni nalogi 
in je potrebno zlasti glede na probleme, ki jih je treba reševati predvsem za 
pridobitev ustreznih ribiških ladij, da se predvidi, v okviru težišča dela Kme- 
ti jsko-živilske razvojne skupnosti in Združenja tozdov kmetijstva in živilstva, 
tudi modernizacija ribolova in predelavo rib. Prav tako naj se v drugi alinei 
drugega odstavka poglavja temeljnih nalog, ki se nanašajo na kmetijstvo in 
živilstvo, poleg mlekarstva navedeta tudi ribištvo in predelava rib, in sicer kot 
dejavnost, ki jo je treba pospešeno rekonstruirati. 

Naloge na področju intenziviranja predelave vrtnin za porabo v svežem 
stanju in za predelavo omenjajo za obalno območje le razširitev družbeno 
organizirane proizvodnje na melioriranih zemljiščih v Sečoveljski dolini, po- 
trebno pa je zajeti tudi Ospsko in Vanganelsko dolino, kjer se tudi izvajajo 
melioracijska dela, ki jih bo treba nadaljevati v letu 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Glede na dogovor o razpo- 
redu odmorov za posamezni zbor odrejam 20 minut odmora. Po odmoru naj- 
dalj u jemo z razpravo k tej točki dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.55). 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. Besedo ima tova- 
riš Ivan Kastrevc, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
16. okoliš! 

Ivan Kastrevc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori občinske skupščine in skupine delegatov s področja gospodarstva Mari- 
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bora so obravnavali osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 skupaj s temeljnimi razvojnimi 
nalogami in opredelitvami njihovih nosilcev in posredovali te pripombe Za- 
vodu SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Poleg navedenega je bila v razpravah delegatov, tako v Zboru združenega 
dela občinske skupščine kakor tudi v skupini delegatov, močno prisotna pro- 
blematika razporejanja dohodka oziroma usklajevanja osebne, skupne in splošne 
porabe z doseženim dohodkom oziroma s produktivnostjo. 

Delegati ugotavljamo, da se načrtujeta rast družbenega proizvoda in rast 
produktivnosti nerealno. Planirana nerealna rast povzroča dejansko rast vseh 
vrst porabe. Porabo utemeljujemo z indeksnimi razmerji, ki so večkrat vpraš- 
ljiva, in je ne planiramo in prikazujemo v absolutni vrednosti, ki je v stalnem 
porastu. 

Ce bi analizirali absolutne vrednosti, ki jih daje gospodarstvo za skupno 
porabo, bi ugotovili, da velika sredstva ne prispevajo k ustreznemu dvigu 
produktivnosti oziroma k rasti dohodka. 

Vse navedeno kaže, da v vseh resolucijah ne manjka načelnih opredelitev 
o usklajevanju skupne porabe z doseženim dohodkom, vendar učinka teh 
opredelitev ni. 

Ugotavljamo, da ne razpolagamo z instrumentarijem in z družbeno veri- 
ficiranimi merili, s katerimi bi lahko konkretno opredelili politiko razporejanja 
dohodka. Predvsem nam manjkajo skupna izhodišča za vrednotenje enote 
enostavnega dela, družbeno sprejemljiva višina akumulacije po panogah ter 
opredelitve, kako določiti del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti (111. 
člen zakona o združenem delu). Zato predlagamo, da se v točki 24, na področju 
razporejanja dohodka in delitve osebnih dohodkov, določneje opredeli od- 
govorni nosilec za pripravo družbenega dogovora o skupnih osnovah in me- 
rilih za oblikovanje sredstev za osebne dohodke, za prisvajanje osebnih 
dohodkov. 

Predlagamo, da bi ta družbeni dogovor pripravil Republiški sekretariat 
za delo, skupaj s Svetom za vprašanja družbene ureditve. 

V razpravi je bilo prisotno tudi vprašanje uveljavljanja nekaterih področij, 
ki so opredeljena v ključnih nalogah pri uresničevanju družbenega plana 
SR Slovenije za leto 1979: združevanje sredstev za preobrazbo kreditnega 
in bančnega sistema, prilaščanje dohodkovnih odnosov, ustanavljanje internih 
bank in podobno. V združenem delu ugotavljamo, da je uveljavitev oziroma 
uresničitev postavljenih nalog skoraj onemogočena ob obstoječih zakonih in 
izvedbenih predpisih. Ti zakoni premalo določno opredeljujejo izvajanje do- 
ločil zakona o združenem delu oziroma nekateri izvedbeni predpisi še niso 
sprejeti. 

Ugotavljamo tudi, da nekateri zakoni, kot na primer zakon o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, ne delujejo pospeševalno pri 
uvajanju dohodkovnih odnosov. Zaradi te pomanjkljive zakonodaje smo priča 
različnim tolmačenjem, kako v praksi realizirati združevanje dela in sredstev. 
Ker pa se zavedamo pomembnosti uresničitve postavljenih ciljev, predvsem 
glede združevanja dela in sredstev, predlagamo opredelitev nosilca, ki naj 
pripravi na osnovi ugotovitev v organizacijah združenega dela, kjer so že pri- 
stopili k urejanju dohodkovnih odnosov, analizo možnosti za izvajanje do- 
hodkovnih odnosov. 
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Predvidevamo, da bi bili nosilci te naloge Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije oziroma ustrezni odbor Gospodarske zbornice Slovenije in še drugi. 
Na osnovi sklepa, sprejetega na 7. seji Zbora združenega dela ob obravnavi 
analize pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, 
ki zaposlujejo pretežno ženske, je bil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zadolžen, da pripravi kompleksno analizo ter izdela predlog sistemskih rešitev. 

V smislu tega sklepa predlagamo, da se k točki 23, temeljne razvojne 
naloge, doda nov odstavek, ki naj se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pripravi kompleksno analizo ter na podlagi nje izdela sistemske rešitve. 
Pri tem naj upošteva vse pripombe, predloge in mnenja, ki so bila izražena 
v razpravah na zboru in v delovnih telesih ter v drugih razpravah o tej pro- 
blematiki. Izvršni svet naj v sodelovanju s pristojnimi samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi in strokovnimi institucijami pristopi tudi k izdelavi me- 
todologije za spremljanje biološke reprodukcije.« Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez 
Rejic, predstavnik Zveze vodnih skupnosti Slovenije. Prosim! 

Janez R e j i c : Tovariš predsednik, tovariši delegati! Območje vodne 
skupnosti in Izvršni odbor Zveze vodnih skupnosti Slovenije so razpravljali o 
resoluciji in o temeljnih razvojnih nalogah in opredelitvi njihovih nosilcev ter 
dali določene pripombe oziroma predlagali naslednjo spremembo 3. točke te- 
meljnih nalog vodnega gospodarstva: 

»Območne vodne skupnosti bodo nadaljevale že začeta večja investicijska 
dela za ureditev odtočnih razmer. Za urejanje vodnega režima, čiščenje in 
oskrbo z vodo bodo območne vodne skupnosti namenile več sredstev. V večji 
meri se bodo zavzemale tudi za ureditev razmer v povirjih voda, predvsem 
glede preprečevanja sproščanja naplavin in erozije. 

Na področju varstva kvalitete voda bodo bmočne vodne skupnosti še na- 
dalje sofinancirale gradnjo komunalnih čistilnih naprav in glavnih zbiralnkov, 
ki posredno vplivajo na izboljšanje kakovosti voda v posameznih vodotokih 
ter sanacijo Blejskega jezera. 

Odbor za urejanje kmetijskih zemljišč pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije 
bo še nadalje sofinanciral hidro in agromelioracijsko urejanje kmetijskih 
zemljišč na večjih melioracijskih področjih. Območne vodne skupnosti pa bodo 
z lastnimi sredstvi in najetimi krediti pospešeno urejevale glavne odvodnike 
na površinah, predvidenih za malioracijo, zlasti v Pomurju, ob Polskavi ter 
v Sejanski, Sečoveljski in Vipavski dolini. S temi deli bodo zagotovile pogoje 
za dokončno kmetijsko ureditev teh površin. 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne skupnosti bodo na- 
daljevala skupno z Interesno skupnostjo za energetiko in Raziskovalno skup- 
nostjo Slovenije z raziskavami o možni energetski izrabi voda in pripravile 
kompleksno zasnovo za gradnjo energetskih objektov in s tem v zvezi tudi 
vodnogospodarskih ureditev. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Viktor 
Seitl, predsednik Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije. Prosim! 

Viktor Seitl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni odbor Republiške skupnosti za ceste je obravnaval oceno izvajanja 
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družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 do 
1978 ter možnosti njegovega uresničevanja v letu 1979, kot tudi osnutek re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega plana za obdobje 1976-1980 v letu 1979. 

Izvršni odbor je v načelni razpravi popolnoma podprl osnovne ugotovitve 
in stališča, ki so navedena v citiranih dokumentih in objavljena v Poročevalcu 
št. 21 in 23, z naslednjimi pripombami: 

1. Po tretjem odstavku 7. člena družbenega dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 je gradnja dodatnih pasov za 
počasno vožnjo na cesti l/I, na odseku Ljubljana-Bregana, pogojena z pre- 
razporeditvijo prometnega davka od pogonskih goriv. Za izgradnjo teh do- 
datnih pasov doslej še niso zagotovljeni viri sredstev. Zato se gradnja projektno 
in študijsko pripravlja, da bi lahko pričeli z realizacijo takoj, ko bodo ta 
sredstva zagotovljena. 

2. Zaradi jasnosti besedila resolucije menimo, da je potrebno poudariti, 
da je v programu Republiške skupnosti za ceste pričetek gradnje »kamionske« 
ceste na mejnem prehodu Fernetiči, da pa razširitev samega mejnega prehoda 
ni v programu, ker še niso zagotovljena ustrezna sredstva. 

3. Izvršni odbor podpira odločitev za poenostavitev postopkov pri pri- 
dobivanju raznih soglasij v lokacijskih postopkih za gradnjo cest. Dolgotrajni 
postopki so v preteklem obdobju neupravičeno zavlačevali pričetek gradnje 
posameznih cestnih odsekov. 

4. Za realizacijo obveznosti po srednjeročnem programu smo planirali v 
začetku obdobja v strukturi sredstev 89 odstotkov od izvirnih dohodkov in 
11 odstotkov iz naslova kreditov. Do konca tretjega četrtletja 1978 pa smo 
realizirali v strukturi le 55 odstotkov sredstev iz izvirnih dohodkov in 45 
odstotkov iz naslova kreditov bank. To kaže na zaskrbljujoč ekonomski položaj 
cestnega gospodarstva v Sloveniji, kar bo imelo negativne posledice tudi 
v naslednjem srednjeročnem planskem obdobju. Cene gradbenih storitev so se 
in sicer od treh do pet let, kar pomeni, da bodo anuitete zapadle v odplačilo 
v naslednjem srednjeročnem planskem obdobju. Cene gradbenih storitev so se 
od leta 1975 do danes povečale za okoli 51 odstotkov, kar vse resno ogroža 
izpolnitev planskih zadolžitev za srednjeročno obdobje. Zato predlagamo, da 
se v besedilo resolucije vključi tudi obveza za dodatne napore za nadaljnjo 
preusmeritev prometnega davka na pogonska goriva v korist cest, in sicer 
v smislu predloga, da se del prometnega davka nad splošno stopnjo usmeri 
v korist cest. 

5. Predlagamo, da se v besedilo resolucije vključi tudi obveznost, da bo 
v začetku leta 1979 sprejet zakon o skupnostih za ceste, da se bomo lahko 
pravočasno samoupravno organizirali in pripravili za sprejetje družbenega 
plana za obdobje 1981-1985 v najširši delegatski bazi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vinko 
Strgar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, okoliš 11! 

Vinko Strgar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog delegatov 6. okoliša, da se v ustrezen republiški akt vključi stališče, 
da se na področju sistema obdelave podatkov (računalništva) vključijo še drugi 
nosilci, je za delegate, ki smo izvoljeni od delavcev Iskre, nesprejemljiv. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana in ostalimi dokumenti v SR 
Sloveniji je bila Sestavljena organizacija združenega dela Iskra kot podpisnik 
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tega plana določena kot nosilec razvoja elektronike, posebej pa še kot nosilec 
razvoja sistema za obdelavo podatkov. Ni razlogov, da bi se v tem sistemu 
za obdelavo podatkov, katerega uvaja Iskra in ki je predvsem osnovan na 
lastni proizvodnji, pojavil še nekdo drug, kot nosilec planskega razvoja. S 
sistemom, ki ga uvaja Iskra, omogočamo vključitev lastnih intelektualnih sil 
v to zelo pomembno področje elektronike, prav tako pa na tem zelo pomembnem 
področju omogočamo neodvisnost z družbenopolitičnega, narodnoobrambnega 
in gospodarskega vidika. Delegati Iskre se ne moremo pridružiti takemu pred- 
logu, ki bi vnašal na to področje sistem, ki postavlja našo družbo v odvisnost 
od tujih proizvajalcev tovrstne opreme. 

Končno pomeni ta predlog rušenje dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976^1980, katerega moramo izvajati vsi podpisniki. 
Za uresničitev tega programa je na podlagi dogovora o temeljih družbenega 
plana določena Sestavljena organizacija združenega dela Iskra, in sicer da 
skrbi za samoupravno povezavo z drugimi proizvajalci. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Rakuša, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Franc Rakuša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela s področja gospo- 
darstva, občina Gornja Radgona, predlaga k osnutku resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 
naslednje dopolnitve: 

V prilogi k resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 v letu 1979 se naj drugemu poglavju, področje prometa 
in zvez, na koncu drugega odstavka doda: »Železniška postaja v Gornji Rad- 
goni se ukine in se premesti v industrijsko cono v Gornji Radgoni«. 

Zadnji odstavek istega poglavja naj se glasi: »Republiška skupnost za ces- 
te bo začela dela za razširtev mejnega prehoda v Šentilju in izgradnjo ceste 
na mejnem prehodu Vrtojba, na mejnem prehodu Fernetiči ter izgradnjo ceste 
po sedanji železniški trasi od mejnega prehoda v Gornji Radgoni do križišča 
železniške proge Gornja Radgona—Ljutomer s cesto Murska Sobota—Gornja 
Radgona v Gornji Radgoni.« 

Promet z motornimi vozili prek mednarodnega mejnega prehoda v zad- 
njih letih močno narašča, zlasti tovorni promet, kar predstavlja zgornjo mejo 
propustnosti po obstoječem cestnem omrežju v Gornji Radgoni. V letu 1978 
je prešlo prek mejnega prehoda v obe smeri 23 545 tovornih vozil in 813 034 
osebnih vozil. Po oceni carinarnice Gornja Radgona se bo tovorni promet do 
konca leta povečal še za nadaljnjih 6 000 vozil, osebni promet pa za okoli 
200 000 vozil. 

Rekonstrukcija na mejnem prehodu Šentilj bo imela za posledico znatno 
zmanjšanje lastne propustnosti in dodatno obremenitev enega od prehodov 
v Gornji Radgoni. Ocenjuje se, da se bo tovorni promet povečal za okoli 40 
odstotkov. Tako povečani promet bo močno zmanjšal varnost ljudi in pre- 
moženja v Gornji Radgoni, zaradi povečane nevarnosti pri prevozu vnetljivih, 
eksplozivnih in strupenih snovi. 

Skupina delegatov tudi predlaga, da se dopolni besedilo 22. točke priloge 
k resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979 tako, da bi se celotno besedilo četrte alinee glasilo: 
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»Analizira učinkovit ukrep družbenopolitičnih skupnosti v zvezi z vključe- 
vanjem nalezljivih bolezni, obolenj srca in ožilja in drugih množičnih obolenj 
ter priprave o predlogu za učinkovitejše ukrepanje«. 

Obolenja srca in ožilja so tudi pri nas na prvem mestu kot vzrok smrtnosti 
in prav pri teh obolenjih je zgodnje odkrivanje in preprečevanje zelo pomem- 
bno. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Avgust 
Punčuh, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 4. okoliš! 

Avgust Punčuh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz 4. okoliša, Slo- 
venjske Konjice, je na seji dne 20. 11. 1978 obravnavala osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje 1976-1978 v letu 1979. 

Analiza dosedanjega izvajanja družbenega plana ter medsebojne odvisnosti 
osnovnih dejavnikov razvoja kažejo, da bi bilo ob nadaljnji pospešeni pre- 
obrazbi družbenoekonomskih odnosov ter uveljavljanju kakovostnih dejav- 
nikov na vseh področjih v letu 1979 mogoče doseči: 

— nadaljnje rezultate pri usklajevanju odnosov materialne proizvodnje v 
skladu z usmeritvami družbenega plana, 

— rast realnega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva za okoli 
6,4 %>. Osnovni nosilec gospodarske rasti bo industrijska proizvodnja, ki se bo 
povečala v globalu za okoli 8,5 °/o, kmetijska proizvodnja pa se bo povečala 
za okoli 5 %>, 

-—• gibanje zaposlenosti v združenem delu v okviru povečanja največ 
do 3 %, 

— rast izvoza blaga za okoli 13 %, 
— rast investicij v osnovna sredstva gospodarstva za okoli 6,6 °/o, 
— rast sredstev za osebno, skupno in splošno porabo v globalu nekoliko 

pod rastjo družbenega proizvoda. 
Skupina delegatov daje k resoluciji naslednje pripombe: 
1. Investicije naj bodo takšne, da bodo pripomogle k ustvarjanju novih 

virov prihodka, in ne takšne, da bi zaviralno vplivale na razvoj in rentabilnost 
poslovanja. 

2. V planu tako Socialistične federativne republike Jugoslavije kot SR 
Slovenije se vse začrtane naloge ne izpolnjujejo tako dosledno kot na primer 
družbeni proizvod; izvoz ne dosega planirane stopnje, uvoz pa se veča prek 
predvidenih stopenj. 

3. V republiško resolucijo je potrebno vključiti nekatere pomembne de- 
javnosti kovinsko-predelovalne industrije ter lesne industrije. 

4. Zagotoviti je potrebno takšna gibanja v proizvodnji in na tržišču, ki 
bodo učinkoviteje odpravljala nesorazmerja med rastjo cen in življenjskimi 
stroški. 

5. Ker bodo občine v letu 1979 prevzele nove obveznosti na področju 
pravosodja, prostorskega planiranja itd., je potrebno, da se občinam, vzporedno 
z novimi nalogami, zagotovijo tudi ustrezna proračunska sredstva. 

6. Cene izdelkov in storitev, ki so manj odvisne od delovanja tržnega 
mehanizma in sporazumevanja oziroma ki imajo na tržišču izjemen položaj, 
naj bi se oblikovale na osnovi družbenega dogovora ter širšega družbenega 
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vpliva, ob neposrednem soodločanju končnih porabnikov, tako v združenem 
delu kot občanov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ciril Grilj, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 30. okoliš! 

Ciril Grilj: Delegati zborov občinske skupščine Kamnik imamo na- 
slednje pripombe k osnutku resolucije: 

1. V tabeli »Materialni okviri razvoja v SR Sloveniji v letu 1979«, stran 6 
Poročevalca št. 21, je treba pri podatku o rasti cen na drobno in življenjskih 
stroškov (od 7 do 8 %) upoštevati tudi rast življenjskih stroškov zaradi po- 
dražitve bencina. 

2. V predlogu dopolnitev osnutka resolucije, Poročevalec št. 23, točka 4, 
3, 1, stran 10, naj se pod zdravstveno varstvo na koncu doda odstavek: »V letu 
1979 bo Zdravstvena skupnost Slovenije proučila pogoje in možnosti za fi- 
nanciranje programov občinskih zdravstvenih skupnosti po domicilnem po- 
stopku«. 

3. V točki 9, 2 osnutka resolucije na strani 25 naj se doda nov predzadnji 
odstavek: »Posebno skrb bo potrebno nameniti organizaciji, kadrovski zasedbi 
in delovanju inšpekcijskih služb v občinah«. 

4. V točki 2 priloge k resoluciji, Poročevalec št. 21, naj se na koncu besedila 
o cestni infrastrukturi zadnji odstavek dopolni tako, da se na koncu glasi: 
»Nadaljevala se bodo dela pri modernizaciji regionalnega cestnega omrežja 
in v tem okviru pospešila gradnja mestnih obvoznic«. 

5. V točki 10 priloge Poročevalca na strani 31 naj se na koncu da nov 
odstavek, ki naj se glasi: »Organizacije združenega dela v okviru Sestavljene 
organizacije združenega dela Slovenija papir bodo skupaj z Gospodarsko 
zbornico proučile možnosti za nadaljnji razvoj Rudnika kaolina Crna, ki 
naj se na osnovi sprejetega programa dogovori za skupna vlaganja v raziskave 
zalog kaolinske rude in tehnologijo za izboljšanje kvalitete kaolina. 

6. V točki 11 na isti strani priloge Poročevalca je treba bolj konkretizirati 
naloge posameznih dejavnikov glede nadaljnjega razvoja usnjarske industrije 
v Sloveniji. V drugem odstavku naj se nadomesti beseda »niso« z besedo 
»bodo«. 

7. V gradivu »Informacija o uresničevanju družbenoekonomske politike 
na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke v 
letu 1978« so na strani 14 navedene organizacije združenega dela, ki so 
poslovale z izgubo zaradi preseganja dogovorjenih sredstev za osebne dohodke. 
Med njimi je tudi organizacija združenega dela Stol, Temeljna organizacija 
združenega dela tehnične storitve. To informacijo razširjam s temile podatki: 

Temeljna organizacija združenega dela tehnične storitve in delovna skup- 
nost skupnih služb sta v prvem polletju formalno izkazali izgubo predvsem 
zaradi administrativnih pomanjkljivosti. Delavci so na osnovi obrazložitve 
vzrokov in predlogov ukrepov le-te sprejeli na svojih zborih v času od 11. do 13. 
8. 1978, prav tako tudi delavski svet delovne organizacije (4. 9. 1978). Ustrezne 
obrazložitve je Stol poslal Službi družbenega knjigovodstva Kamnik in 
Ljubljana, Skupščini občine Kamnik in drugim institucijam. Ustrezni ukrepi 
so bili enotno sprejeti, predvsem z namenom, da se podobne pomanjkljivosti 
ne bi več ponavljale. Menimo, da bi bilo v nasprotju z družbenimi prizadevanji, 
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če bi delavcem zmanjšali osebne dohodke, kljub temu, da so naloge opravili, 
dohodek pa ni bil realiziran, ker je bila za delovno skupnost storitev napačno 
šifrirana. 

Rezultati, doseženi v devetih mesecih, potrjujejo pravilnost naše politike, 
saj so z izvedbo vseh sprejetih ukrepov v delovni skupnosti in Temeljni orga- 
nizaciji združenega dela tehnične službe zaključili poslovanje pozitivno. 

V Delovni organizaciji Stol Kamnik v celoti spoštujejo samoupravni spo- 
razum o osebnih dohodkih lesne industrije in prav tako samoupravni sporazum 
o akumulaciji. Ne glede na vse to pa Delovna organizacija Stol Kamnik v 
Poročevalcu Skupščine SR Slovenije številka 22 ponovno našteta kot kršite- 
ljica samoupravnih in moralnih načel delitve osebnega dohodka. Zato prosim, 
da se v bodoče pri podobnih informacijah proučijo vsa gradiva, ki so priložena. 
Upam, da je Republiški sekretariat za delo proučil vso dokumentacijo in se 
strinja s tem, da se informacija ustrezno popravi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Savo Vuk, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš! 

Savo Vuk : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov za Zbor združenega dela iz občine Nova Gorica me je pooblastila, da 
razpravljam o izvajanju nalog s področja osimskih sporazumov, o doseganju 
skladnejših razmerij pri razporejanju dohodka, o politiki cen in kreditni 
politiki. 

V našem območju se je po precejšnjih začetnih težavah začela uspešno 
uresničevati vrsta postavljenih nalog. Predvsem bi omenil začetna dela na 
mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba, skorajšnji začetek del na mejnem 
prehodu na Erjavčevi cesti, začetek na Kolovratu; sklenjen je dogovor o na- 
makalnem sistemu in izgradnji elektrarne na Soči; izdelana je idejna študija 
o plovni poti do Renč, v primeru, če bi se na italijanski strani uresničila 
izgradnja plovnega kanala do Gorice. 

Na mejnem prehodu Vrtojba so se že začela dela za izgradnjo 650 metrov 
avtoceste, v končni fazi izdelave so projekti za objekte mejnih služb. Tako 
je bilo v jugoslovansko-italijanski tehnični komisiji dogovorjeno, da naj bi 
mejni prehod začel obratovati v prvi polovici leta 1980. Kljub nekaterim še 
odprtim vprašanjem pri izgradnji tega mejnega prehoda upamo, da bodo v 
kratkem rešena in da bo mednarodni mejni prehod Vrtojba usposobljen za 
potniški, predvsem pa za tovorni promet, ki je na glavni prometnici glavni 
krivec za vsakodnevne prometne zastoje. 

V resoluciji za prihodnje leto pogrešamo predvideni začetek izgradnje 
cestne povezave med Solkanom in Goriškimi Brdi prek italijanskega ozemlja. 
Glede na to, da je med našo in italijansko vlado prišlo do dogovora o trasi te 
cestne povezave, italijanska stran že načrtuje začetek del za to cesto v letu 1979. 
To dejstvo po našem mišljenju dovolj zgovorno priča o nujnosti hkratnega 
pristopa tudi z naše strani. Zato je nujno, da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v najkrajšem času opredeli financerja te ceste in da se na ta način takoj 
pristopi k izdelavi glavnih projektov, zlasti za nov most čez Sočo, katerega iz- 
gradnja je osnovni pogoj za začetek izgradnje cestne povezave z Goriškimi 
Brdi. 
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V našem območju se je še do nedavnega ustvarjala precejšnja devizna rea- 
lizacija iz naslova maloobmejnega prometa (tako v trgovini kot v gostinstvu). 
V zadnjem času opažamo trend upadanja maloobmejnega prometa. Vse dežele 
v Evropi tako zvrst obmejne prodaje in izvoza še kako izkoriščajo in pospešu- 
jejo z vrsto preferenc za tujega kupca, od nižjega prometnega davka do raz- 
nih drugih olajšav. Na naši strani pa smo glede tega prepočasni, čeprav je 
bilo v tej smeri danih že vrsta konkretnih predlogov. 

Prodajna mreža je na naši strani, prvič, dokaj slabo razvita, zaradi zna- 
nega položaja, v katerem se nahaja trgovina, drugič pa ni, vsaj za sedaj, pri- 
čakovati z njene strani nobenih posebnih pobud, saj z ustvarjeno prodajo za 
devize ni niti malo stimulirana. Ustvarjena devizna realizacija se ji ne pri- 
znava, ker je delitev deviznih sredstev v tej panogi odvisna od števila nočitev. 

Za prihodnje plansko obdobje, ko se daje izvozu največji poudarek, ne bi 
bilo smotrno, če bi to področje posrednega izvoza zanemarili in ga pustili ob 
strani, saj je kot na dlani, da bi z načrtnejšo, predvsem prožnejšo politiko pro- 
daje na drobno v teh območjih lahko prišli do znatnih prepotrebnih deviznih 
sredstev. 

Z uvedbo ustreznih ukrepov bi postal nakup našega blaga za italijanskega 
kupca zanimiv in bi tako zagotovo, vsaj deloma, ublažili enosmeren pretok 
našega denarja v obmejna italijanska mesta. 

Predlagamo, da se navedeni predlogi v ustrezni formulaciji tudi dejansko 
vključijo v predlog resolucije. 

Naši delegati popolnoma podpirajo usmeritev, da je potrebno doseči v pri- 
hodnjem planskem obdobju ugodnejše delitveno razmerje. Predvsem to opo- 
zarja na padajočo akumulativnost, ki bo lahko povzročila v gospodarstvu do- 
ločena nesorazmerja. Poglaviten vzrok za tako stanje je prevelika delitev v 
korist osebnih dohodkov in ostalih zvrsti neproduktivne porabe, kar je ob stal- 
nem zmanjševanju sredstev za razširjeno reprodukcijo zaskrbljujoče. 

Naši predlogi za izboljšanje položaja na tem področju so predvsem v 
smislu odgovornejšega izpolnjevanja dogovorjenih delitvenih razmerij, kot tudi 
ostrejšega sankcioniranja vseh kršilcev dogovora. 

Za ilustracijo deviacij na področju politike cen naj navedem primer ME- 
BLO, TOZD Iverka (enak primer je Cementarna Anhovo). Od leta 1973 do 
letošnjega leta se cena surove iverke ni spremenila, medtem ko so se cene su- 
rovine, energije, transporta in življenjskih stroškov skoraj podvojile. 

To dovolj nazorno kaže, da se kljub družbenoekonomsko upravičeni inve- 
sticiji, ob nemogoči politiki cen, vsi poprejšnji izračuni iz investicijskega ela- 
borata porušijo. Ob tem ne moremo zamolčati nesmisla, ko se cena pohištva, 
tako po redni poti kakor tudi z uvajanjem novih proizvodov, vsako leto viša. 
Danes dosega pohištvena industrija pri izvozu 3 °/o višjo ceno. V primeru 
uvoza ivernih plošč iz zahodnih držav, na primer iz Italije ali Avstrije, bi pro- 
izvajalci pohištva plačevali za manj kvalitetno iverko od 20 do 25 % višjo ceno. 

Zaradi nemogočega položaja pri oblikovanju cen so v začetku leta 1977 
pripravili samoupravni sporazum med tovarnami ivernih plošč in proizvajalci 
pohištva, z namenom, da se del dohodka proizvajalcev pohištva prenese tudi 
na tovarne ivernih plošč in tako posredno prizna realnejša cena. 

Ta sporazum je bil negativno ocenjen, češ da ni v skladu z zakonom o 
združenem delu. Posledica tega so nižje cene ivernih plošč v letošnjem letu. 
Taka dejstva po našem mišljenju očitno kažejo na neusklađeno in nesistemsko 
politiko oblikovanja cen, ki v marsikaterem primeru ruši vsa ostala razmerja. 
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Tako zasnovana cena je po našem mišljenju ena od ključnih krivcev za nastalo 
izgubo. 

Ob problemu cen bi omenil tudi kreditno politiko, ki vedno ne sledi naravi 
investicije (kratek rok odplačila in visoka obrestna mera), in odplačilno spo- 
sobnost gospodarstva. Po mišljenju naših delegatov sta tako politika cen kot 
kreditna politika eden glavnih krivcev za izgubo v Iverki in Cementarni An- 
hovo. Zaradi tega predlagamo, da se pri oblikovanju resolucije ustrezno obli- 
kuje rešitev uspešnejše politike cen in kreditne politike. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Ivan Klobčar! 

Ivan Klobčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovarišu delegatu iz Iskre bi dal naslednje pojasnilo: 

Predlagali smo partnerstvo, in sicer, da bi nastopali skupaj z Iskro. To ne 
pomeni drobljenja sredstev, kot je rekel tovariš delegat, ampak to pomeni zdru- 
ževanje sredstev. 

Tisti, ki bodo na koncu sestavljali resolucijo, naj tudi pregledajo, kako 
daleč sta Gorenje in Iskra v razvoju računalništva. 

Poudaril bi še, da čeprav zajema srednjeročni plan na nekaterih področjih 
samo enega nosilca, ni cilj srednjeročnega plana monopolizem. Če pa je tekst 
plana nerazumljiv, ga je potrebno popraviti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Glede na obsežno razpravo, saj je razpravljalo 24 delegatov, vprašujem pred- 
stavnika Izvršnega sveta, če želi besedo. (Da.) 

Besedo ima tovariš Vitja Rode, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije! 

Vitja Rode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Glede na ob- 
sežnost razprave se čutim dolžnega, da podčrtam nekatere ugotovitve iz današ- 
nje razprave, ki je dala celo vrsto konkretnih pobud. V razpravi je bila teme- 
ljito poudarjena družbena problematika, tako v delovnih organizacijah kot v 
občinah in v drugih asociacijah našega družbenega življenja. Letošnja razprava 
o resoluciji je spodbudila široko razpravo tudi v skupščinskih delovnih telesih 
in v tem zboru. Ugotavljam, da so dejansko vsa osnovna izhodišča o dinamič- 
nem razvoju v stabilnejših pogojih gospodarjenja temeljito podprta, hkrati pa 
so dane zelo konkretne pobude, kako naj predložena izhodišča v praksi v večji 
meri uveljavimo. 

Glede na obsežnost predvidenih nalog bo Izvršni svet ponovno proučil vse 
pobude in jih skušal čimbolj določno opredeliti v predlogu resolucije. 

Ilustriral bom nekatere pobude, zlasti o kvalitetnih dejavnikih razvoja, o 
rasti družbene produktivnosti, o problemih zaposlovanja in podobno. Vrsta 
nalog je, s katerimi se bodo morali vsi nosilci planiranja soočiti in tudi sebi po- 
staviti odgovornejše naloge. Pri izvajanju resolucije je bila jasno postavljena 
zahteva: boljše spremljanje načel resolucije, večja skrb za to, da bomo pri 
programiranju proklamirana načela, procente rasti in druge naloge resnično 
uresničevali. Uresničevanje mora postati v še večji meri trajna skrb vseh no- 
silcev planiranja, od delovnih organizacij naprej. Mislim, da je to nadvse po- 
membna ugotovitev in da je razprava izredno široko izpostavila to vprašanje, 
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kar terja od vseh nas pri nadaljevanju del, pri pripravi predloga resolucije 
kakor tudi pri izvajanju resolucije precejšnja prizadevanja. 

Nadaljnje vprašanje je, kako primerno selekcionirati vse pobude in pri- 
pombe oziroma dopolnila. Menim, da so v večini primerov sprejemljive in 
konstruktivne, čeprav si nekatere med seboj do neke mere nasprotujejo. Ce 
nekdo terja višje cene, nekdo nižje, je vprašanje, ali naj se v takem primeru o 
tem v republiški resoluciji dokončno opredelimo. Vprašanje je tudi, ali se lahko 
taki konkretni zahtevi do kraja ugodi, zlasti tam, kjer so stališča različna. Zato 
je potrebno tovrstna vprašanja temeljito presoditi. 

V resoluciji ne moremo prevzemati novih materialnih obveznosti, ki niso 
bile že opredeljene v temeljih plana oziroma v drugih naših planskih doku- 
mentih, čeprav seveda tudi v tem primeru ne bi mogli do kraja togo zagovarjati 
stališča o nespremenljivosti planov. Proučiti je potrebno razvojne posledice 
takih predlogov in jih eventualno opredeliti v predlogu resolucije. Nikakor ni 
mogoče, zlasti ne lahko na hitro razsoditi o vseh teh vprašanjih. To terja še 
poglobljeno razpravo, pri čemer bo dokončna odločitev v Skupščini ob razpravi 
o predlogu resolucije. 

Nadaljnje vprašanje je vprašanje nosilcev razvoja. Kot primer navajam ra- 
čunalništvo, kar je omenjal tudi razpravljalec iz Celja. Le-ta je postavil za- 
htevo, da se ta krog nosilcev razvoja razširi. Treba je reči, da nosilci, ki smo 
jih do sedaj opredelili, niso omejeni. Življenje prinaša nove pobude. Več bomo 
imeli pobud, več bomo imeli dejanskih delovnih organizacij, ki bodo sposobne 
prispevati svoj delež pri razvoju, vse v odvisnosti od dohodkovnega povezo- 
vanja, skupnega sodelovanja, racionalnega organiziranja proizvodnje in v in- 
teresu rasti narodnega dohodka, v interesu našega razvoja, višje produktivno- 
sti v Sloveniji. Pri tem pa ni prostora za monopolizem niti za neracionalno go- 
spodarjenje. 

Menim, da terja uveljavljanje osimskih sporazumov ponovno proučitev v 
koordinacijskem odboru za osimske sporazume, ki ga je ustanovil Izvršni svet. 
Znano je, da smo se s tem problemom že podrobno ukvarjali. Poudarjena je 
celovitost osimskih sporazumov v vseh njegovih določilih, ki jih poskušamo bolj 
zavzeto in bolj organizirano uveljavljati, tako v republiki kot tudi v federaciji, 

Problem Lendave je močno prisoten v dejavnosti Izvršnega sveta. Z de- 
legacijo Izvršnega sveta Hrvatske smo se o teh vprašanjih dogovarjali na 
skupnem razgovoru, ki smo ga imeli v preteklem mesecu. Doseženo je bilo 
soglasje, da se obe strani, to sta slovenski izvršni svet in hrvaški izvršni svet za- 
dolžita za to, da se čimprej in čim ugodneje reši problem financiranja novih 
kapacitet. Izvršni svet te naloge tudi sedaj izvaja, čeprav ne teče vse tako, kot 
smo prvotno mislili. Naloga ni enostavna. 

Pri splošni porabi so še vedno prisotne težnje rasti, ki prekoračuje rast ma- 
terialne osnove gospodarstva. Menim, da moramo pri oblikovanju proračuna 
republike zagotoviti načela, ki smo jih deklarirali, čeprav problemov ni malo, 
kot jih ni v nobeni sredini. O tem bo tekla še posebna razprava, zlasti ob spre- 
jemanju proračuna. Menim, da so opozorila, ki so bila povedana, upravičena, 
kot so upravičena povsod, kjer razpravljamo o porabi, za katero vemo, da ima 
hitrejše tendence rasti. Glede skupne porabe in glede predloga, da bi zagotovili 
možnost postopnega prehoda na solidarnostno financiranje, so dileme še odprte 
in lahko postopek štejemo le kot prehoden. 

V razpravi je bilo posebej poudarjeno vprašanje medrepubliškega sode- 
lovanja in boljšega povezovanja, tako gospodarstva kot tudi družbenih dejav- 
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nosti, neposrednejšega dogovarjanja med republikami, ne samo v okviru do- 
govorov v zvezi. Menim, da je Izvršni svet v tej smeri dal že dokaj konkretne 
pobude. Bidi smo v Crni gori, bili smo na Koso vem, danes odhaja naša dele- 
gacija v Bosno in Hercegovino. Pred meseci smo imeli razgovore s hrvaškim 
izvršnim svetom. Sodimo, da je tudi takim pobudam, ki imajo širši politični 
pomen, potrebno dati ustrezno mesto. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Želi še kdo razpravljati? Prosim, 
besedo ima tovariš Vitja Rode! 

Vitja Rode: Dobili smo vprašanje z Raven na Koroškem. Skrbi jih 
problem revalorizacije osnovnih sredstev in zvišanje predpisanih stopenj amor- 
tizacije glede na zastarelost osnovnih sredstev. Imam odgovor sekretariata za 
finance. V veljavi je zakon o obvezni revalorizaciji. To pomeni, da ta stalno 
teče. Problem je možno rešiti tudi v težjih pogojih, s tem, da se stopnja dvigne. 
Korigirajo jo upravljalci osnovnih sredstev sami. Kolikor bo potrebno še po- 
drobnejše pojasnilo, bomo Skupščino občine Ravne še posebej obvestili. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Če 
nihče, zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Z njo bomo 
nadaljevali, ko bo skupina delegatov proučila razpravo na zboru in zboru o 
tem poročala. 

Medtem nadaljujemo z ostalimi točkami dnevnega reda. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog izhodišč 
za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979. 

Predlog izhodišč je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Jo- 
žeta Packa, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun. 

Predlog izhodišč je obravnaval Odbor za finance, ki je dal poročilo. Z 
dopisom z dne 6. 11. 1978 smo prejeli izhodišča za financiranje splošne porabe 
občin v letu 1979 in začasni polletni izračun republiških dopolnilnih sredstev 
občinam za leto 1978. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbora 
za finance besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo? Kdo želi razpavljati? Besedo ima tovariš Rudolf 
Leiner, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 19. okoliš. 
Prosim! 

Rudolf Leiner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za Zbor združenega dela iz 19. okoliša, gospodarsko področje, je na 
8. seji obravnavala izhodišča za financiranje splošne porabe v občinah v letu 
1979 ter začasni polletni izračun republiških dopolnilnih sredstev občinam za 
leto 1978 in sprejela naslednje ugotovitve, stališča in predloge: 

1. Ugotavljamo, da za občino Lendava podatek o 14-odstotni rasti družbe- 
nega proizvoda ni točen. Ze ob obravnavi analize družbenega plana občine v 
obdobju 1976—1980 ter analize poslovnih rezultatov temeljnih organizacij 
združenega dela v prvem polletju letos smo ugotovili, da je bil družbeni pro- 

8 
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izvod v prvem polletju letos za okrog 30 odstotkov večji, kot v enakem ob- 
dobju lanskega leta. 

Na podlagi periodičnih obračunov temeljnih organizacij združenega dela 
iz gospodarstva za 9 mesecev ugotavljamo, da bo v letošnjem letu dosežena 
najmanj 25-odstotna nominalna rast družbenega proizvoda. To utemeljujemo 
zlasti s tem, da je že v letošnjem letu močno prisoten vpliv investicijskih na- 
ložb v nove proizvodne programe in razširitev obstoječih za povečanje proiz- 
vodnje in s tem za povečanje ustvarjenega družbenega proizvoda. Zaradi tega 
predlagamo, da se prouči, ali so podatki Službe družbenega knjigovodstva, to 
je centrale v Ljubljani, o gibanju družbenega proizvoda v občinah v prvem 
polletju točni. Menimo, da za našo občino ne ustrezajo; 

2. Pri izračunu sredstev za dejavnost pravosodnih organov se v letu 1977 
ne upoštevajo rebalansi proračunov, kar ima za posledico premalo sredstev 
za normalno delo občinskega sodišča. 

Predlagamo, da naj bi se upoštevali rebalansi proračuna, ker drugače ne 
moremo zagotoviti dovolj sredstev za normalno delo občinskega sodišča v 
letu 1979. 

Dalje opozarjamo, da zaradi novih nalog na področju pravosodja ne bodo 
zadoščala sredstva, ki se bodo na podlagi spremenjene zakonodaje preusmerila 
iz naslova taks po posebnih zakonih v korist občine. Ugotavljamo, da bomo 
potrebovali v pravosodju v naslednjem letu znatno več sredstev. Zaradi tega 
predlagamo, da se problematika financiranja novih nalog v pravosodju za do- 
polnjevane občine izvzame iz opredeljenih omejitev, kot je predlagal Odbor 
za finance Zbora občin. 

3. Republiškemu sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun predlagamo, da prouči možnost vključitve v letu 1979 pod negospodarske 
investicije tudi gradnjo in nakup stanovanj za delavce državnih organov in tudi 
nakup opreme, kar je nujno, če hočemo realizirati delo državne uprave. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Drago 
Uzar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 14. okoliš! 

Drago Uzar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji skupine delegatov občine Tržič dne 21. 11. smo obravnavali izhodišča za 
financiranje splošne porabe v letu 1979 in izoblikovali naslednja stališča ozi- 
roma pripombe: 

Popolnoma se strinjamo z načelom, da morajo sredstva za splošno porabo 
v občini v letu 1979 naraščati počasneje od rasti družbenega proizvoda. To 
osnovno načelo je nujno vodilo, če hočemo, da tudi splošna poraba v občini v 
prihodnjem proračunskem letu pripomore k realizaciji usklađenih delitvenih 
razmerij. S tem načelom se ne samo strinjamo, ampak ga tudi v dosedanjem 
obdobju uspešno izvajamo. Samo za ilustracijo navajamo, da smo do sedaj, to 
je v treh letih srednjeročnega obdobja, povečali splošno porabo v povprečni 
stopnji rasti 17,7 odstotka, ob doseganju 20,1 odstotka nominalne rasti druž- 
benega proizvoda. 

Problem, ki pa se bo pojavljal predvsem v naslednjem letu, je sprejemanje 
vedno večjih nalog v okviru splošne porabe. Tako bomo morali zagotviti do- 
datna sredstva za delo temeljnih sodišč v višini 1 milijon 700 tisoč dinarjev, 
kar pomeni skoraj 10 odstotkov našega proračuna. K temu se pridružuje še 
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nova naloga. To je izdelava prostorskega plana. Samo delna zagotovitev sred- 
stev za realizacijo te naloge bi povečala našo splošno porabo za najmanj 5 od- 
stotkov. Tako nam obe nalogi povečujeta splošno porabo za 15 odstotkov, kar 
pomeni, da nam za valorizacijo ostalih nalog splošne porabe ostane le malo 
oziroma skoraj nič manevrskega prostora. 

Zato predlagamo, da bi izhodišča splošne porabe v občinah v letu 1979 
vsebovala načela, da morajo sredstva za splošno porabo naraščati počasneje 
od rasti družbenega proizvoda, kar naj velja le za sedanje naloge, ki jih imajo 
občine pri splošni porabi. Dodatne naloge naj bi se obravnavale posebej. Le tako 
bodo lahko občine, posebno tiste, ki so dopolnjevane, izvrševale svoje obvez- 
nosti po ustavi in zakonu, vsaj v minimalnem obsegu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Huber, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja prosvete in kulture, 8. okoliš! 

Franc Huber: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela v Ljutomeru je obravna- 
vala predlog izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979 in iz- 
hodišča za financiranje splošne porabe v letu 1979 ter sprejela na podlagi za- 
ključka vseh treh zborov občine naslednje pripombe k temu dokumentu: 

Za dopolnjevane občine zaradi novih nalog na področju pravosodnega si- 
stema ni primerno indeksno limitiranje dopolnilnih sredstev, saj bo delovanje 
temeljnih sodišč, temeljnih javnih tožilstev in organov za prekrške terjalo 
znatna sredstva, ki kljub spremenjeni zakonodaji o preusmeritvi sredstev iz 
naslova taks po posebnih zakonih v korist občin ne bodo zadoščala za kritje 
njihovih potreb. 

Ni sprejemljiva tudi omejitev sredstev za negospodarske investicije v do- 
polnjevanih občinah, ker se le-te že vrsto let ne izvajajo, kot na primer ureja- 
nje poslovnih prostorov, nabava sodobnih delovnih sredstev in drugo. 

Nujno je tudi izenačevanje osebnih dohodkov glede na dogovor med obči- 
nami. 

Predlagamo izjemno reševanje teh problemov v prizadetih občinah. Hvala. 

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

Stanislav Jereb: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela Skupščine občine Idrija predlaga, da se v predlogu iz- 
hodišč za sestavo proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1979 v 
točki 9 za alineo, ki opredeljuje sofinanciranje razlik v ceni treh slovenskih 
dnevnikov, vneSe nova alinea, in sicer: — sofinanciranje vzdrževanja Rudnika 
živega srebra Idrija v skladu s sprejetim programom. 

Utemeljitev: v poglavju 7 predlagane resolucije je podčrtano sofinancira- 
nje Rudnika živega srebra Idrija iz republiškega proračuna. Zato menimo, da 
bi bilo potrebno to dikcijo poglavja 7 smiselno upoštevati tudi v predlogu pro- 
računa za leto 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima predstavnik Izvršnega sveta tovariš Jože Pacek, član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun! 

s* 
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Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pro- 
blemi, ki so bili nakazani v razpravi, so predlagatelju znani in jih bo z vso 
odgovornostjo proučil. Prav področji pravosodja in financiranje dela pri pro- 
storskih planih sta bili v razpravi posebej poudarjeni. Menim, da bomo imeli 
še pred predlogom proračuna jasnejšo podobo o podatkih. Seveda pa to nikakor 
ne pomeni, da se predlagatelj že danes obvezuje, da bo te predloge v celoti 
rešil. Vsekakor bo predlagatelj o njih jasno spregovoril in razložil argumente 
ob sprejemanju predloga proračuna. Očitno bo moral pri tem upoštevati od 
vas splošno potrjeno izhodišče, in to je, da splošna poraba raste počasneje kot 
družbeni proizvod. Šele v okviru temeljnih načel politike splošne porabe na 
ravni republike bo mogoče izdelati konkretne predloge. 

Glede sredstev za Rudnik živega srebra Idrija bi povedal, da se iščejo re- 
šitve. V teku je ustrezno usklajevanje v republiki, tako glede statusa tega 
rudnika kakor glede finančnih rešitev. Glede statusa je očitno, da gre za orga- 
nizacijo združenega dela, katere dejavnost je posebnega družbenega pomena. 
To pomeni, da niso samo proračunska sredstva tisto gibalo, s katerim naj bi se 
dalo zagotovilo Skupščini, da se bo saniral rudnik, ampak moramo pri skrbi 
za rudnik računati tudi z drugimi sredstvi. 

Predsednik Emil Tomažič: Cene želi nihče več razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme takle sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije spre- 
jema predlog izhodišč za sestavo proračuna Socialistične republike Slovenije za 
leto 1979. 

2. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije v skladu 
s stabilizacijskimi napori, ki so opredeljeni v osnutku resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo 
njihovih nosilcev. 

Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva predloge, dane v 
poročilu Odbora za finance in ostalih gradivih, ter predloge, dane v razpravi 
na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
(Nihče.) Če ne, glasujmo o sklepu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 
do leta 1980 v letu 1979. 

Osnutek resolucije je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Predstavnika delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skupščine SFRJ sta tovariš Mirko Žlender in tovariš 
Lojze Skok. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil Zdravka Praznika, direktorja Zavoda Socialistične re- 
publike Slovenije za družbeno planiranje. 
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K tej točki dnevnega reda smo prejeli poleg osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 
1980 v letu 1979 še mnenja in stališča Republiškega sveta za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko k osnutku zvezne resolucije in mnenja ter predloge 
Sveta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Predloženo gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj, 
Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za finance, ki so dali skupno 
poročilo; Odbor za stanovanj sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in 
Odbor za agrarno politiko našega zbora ter Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki so prav tako dali skup- 
no poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija skupščine, ki je dala poročilo. 

Danes smo prejeli na klop oceno, stališča in pripombe Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in predlog stališč in pripomb, ki 
jih je pripravila medodborovska skupina delegatov iz odborov za družbeno- 
ekonomski razvoj, družbenoekonomske odnose in finance, ki so jo pooblastili 
odbori, da pripravi predlog stališč na podlagi predlogov, mnenj in stališč 
odborov. 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča in predlogi, ki naj jih 
sprejme Družbenopolitični zbor, ki bo ta dokument obravnaval kot zainte- 
resiran zbor v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Obveščam vas, da so na seji navzoči, tako kot pri 3. točki, člani skupine 
delegatov, ki je pripravila predlog stališč in ki bo spremljala razpravo in pred- 
lagala morebitne spremembe in dopolnitve dokumenta. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
delegacije? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti 
sporočila? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Vičar, predstavnik skupine delegatov! 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbori Skupščine SR Slovenije, ki so obravnavali osnutek republiške reso- 
lucije so obravnavali tudi osnutek zvezne resolucije o družbenoekonomskem 
razvoju v prihodnjem letu. Tudi za osnutek zvezne resolucije je ista medzbo- 
rovska delovna skupina, na podlagi vseh razprav in poročil skupščinskih de- 
lovnih teles, pripravila predlog zaključnega akta, ki naj ga sprejmejo pri- 
stojni zbori k osnutku resolucije. 

Predlog dokumenta, ki ste ga prejeli dane s na klop, se nekoliko razlikuje 
od dokumenta, ki je predložen k republiški resoluciji. Predlog tega dokumenta 
je oblikovan kot priloga k sklepu Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
ki ga bodo zbori sprejeli v zvezi z obravnavo osnutka zvezne resolucije. 

Predlog tega dokumenta ima naslov: »Stališča in pripombe k osnutku 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 v letu 1979« in je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz načelnih stališč 
in pripomb in iz konkretnih pripomb ter predlogov k posameznim točkam 
osnutka. 

V skladu z razpravami ter mnenji, stališči in predlogi, ki so razvidni iz 
poročil skupščinskih delovnih teles, ki ste jih prejeli, je razvidno, da so se 
razprave osredotočile na temeljne slabosti in probleme, pri čemer je bilo 
posebej poudarjeno spoznanje, da se nekatere dolgoročnejše tendence v razvoju 
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nadaljujejo oziroma akumulirajo in da ogrožajo dosežene rezultate in osnovne 
cilje, ki smo si jih zastavili v srednjeročnem planu. 

V zvezi s tem so bili podčrtani trajnejši procesi naraščanja inflacije in 
cen, trajnejše poslabšanje ekonomskih odnosov s tujino, predvsem razmerja 
med uvozom in izvozom, neskladja v vseh oblikah porabe glede na možnosti, 
ki jih dajeta ustvarjeni dohodek in dodatna akumulacija iz tujine, kot tudi 
dejstvo, da že dalj časa zaostajamo na področju krepitve in nadaljnjega raz- 
voja kakovostnih dejavnikov gospodarjenja. 

Na tej podlagi je medzborovska delovna skupina v sodelovanju z delegacijo 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in s 
predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ta vprašanja ocenila kot 
bistvena za nadailjnje uresničevanje srednjeročnega plana in izrazila mnenje, 
da morajo postati izhodiščne točke pri oblikovanju družbenoekonomske poli- 
tike v prihodnjem letu. Zato se tudi predloženi dokument, ki naj pomeni 
zaključek obravnave predloženega osnutka resolucije, osredotoča prav na ta 
vprašanja. Obravnava jih v medsebojni povezanosti, ki so izoblikovane v treh 
točkah, in sicer kot problematika gospodarske rasti ob hkratni ekonomski 
stabilizaciji, problematika ekonomskih odnosov s tujino in problematika ome- 
jevanja notranje konjukture, s posameznimi poudarki glede investicijskega 
povpraševanja, problematike cen, kreditno-monetarne politike in problematike 
proračuna federacije. 

V skladu s temeljno usmeritvijo in opozorili, ki izhajajo iz poročil skup- 
ščinskih teles, je delovna skupina v zvezi z načelnimi stališči in pripombami 
k navedenim vprašanjem izoblikovala na podlagi delovnih gradiv Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije v drugem delu tega dokumenta tudi konkretne 
pripombe in predloge k posameznim formulacijam besedila osnutka resolucije. 

Konkretne pripombe in predlogi, ki niso neposredno v zvezi s predloženimi 
načelnimi stališči, so zajeti v stališčih in mnenjih Izvršnega sveta in jih bo 
delegacija Skupščine SR Slovenije lahko prav tako uporabila pri oblikovanju 
dokončnega besedila predloga resolucije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Prijav- 
ljenih razpravljalcev ni. Zato vprašujem, če kdo želi besedo! 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Prekinjam tudi to toč- 
ko. Člane skupine delegatov bi prosil, da se sestanejo in proučijo razpravo o tej 
točki in da o tem poročajo zboru. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav davka iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega 
predstavnika določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in re- 
publiško sekretarko za finance. 

K tej točki dnevnega reda je bil posebej povabljen tudi predstavnik 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

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 obrav- 
navata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 
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Ima kdo kakšno pripombo k predlogu Izvršnega sveta? Ce pripomb ni, 
potem bomo glasovali o tem predlogu. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, 
naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (7 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršega sveta z večino glasov sprejet. 
Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona 

in osnutek zakona. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna' komisija, ki sta dala poročili. Želi predstavnik 
predlagatelja besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno 
dopolniti poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Marjan 
Šramel, delegat 6. okoliša, gospodarsko področje! 

Marjan Sramel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 6. okoliša gospodarskega področja je na svoji seji 20. 11. 
1978 obravnavala osnutek zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1979 in sprejela naslednje pripombe: 

1. Da bodo enakopravno obravnavani davčni zavezanci, ki plačujejo pri- 
spevke iz dohodka samoupravnih interesnih skupnosti, predlagamo, da se v 4. 
členu osnutka pod točko 1 vključi besedilo: »samoupravnim interesnim skup- 
nostim za varstvo zraka«. 

2. Glede na srednjeročni plan in deficit pri stanovanjski izgradnji je 
potrebno v letih 1979 in 1980 spodbujati temeljne organizacije za čim večji 
obseg stanovanjskih sredstev. To toliko bolj, ker bodo stanovanjska sredstva 
po letu 1980 zaradi novega obračunskega sistema stagnirala. Zato je nujno 
odpraviti celotno obdavčitev stanovanjskega prispevka. V zvezi s tem predla- 
gamo, da se v osnutku zakona v 4. členu na koncu druge točke črta naslednje 
besedilo: »vendar največ 6 %«. 

3. V sedaj veljavnem zakonu je zajet kot odbitna postavka tudi delež 
pokrivanja izgube drugih temeljnih organizacij, česar pa osnutek novega za- 
kona za leto 1979 ne upošteva. 

Glede problematičnosti tistih temeljnih organizacij, ki s temeljnimi or- 
ganizacijami niso dohodkovno povezane, pa so po sporazumih o združevanju 
dolžne pokrivati izgubo, predlagamo, da se delež za pokrivanje drugih temelj- 
nih organizacij šteje še nadalje kot odbitna postavka, kar naj se vnese tudi 
v osnutek zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Teodor 
Jagodnik, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 24. okoliš. 
Prosim! 

Teodor Jagodnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegatska skupina za Zbor združenega dela in za Zbor občin 24. okoliša, 
to sta občini Ilirska Bistrica in Postojna, daje k osnutku zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1979 naslednje pripombe: 

Predlagamo dopolnitev 9. člena osnutka navedenega zakona, in sicer: 
Besedilo prve alinee prvega odstavka 9. člena naj se dopolni z novim odstav- 
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kom, ki se naj glasi: »Davčna osnova se zmanjša tudi za razliko obračunanega 
zneska neizkoriščene olajšave v planskem obdobju 1976-1980«. 

Obrazložitev: Predlog za dopolnitev osnutka zakona je posredovala orga- 
nizacija združenega dela Plama-Podgrad pri Ilirski Bistrici prek svojega de- 
legata v delegatski skupini za Zbor občin Skupščine SRS. 

Pobuda za dopolnitev osnutka zakona ima pomen za vso občino in za 
skladnejši ter hitrejši razvoj manj razvitih področij v SR Sloveniji, zato se 
je delegatska skupina odločila posredovati zahteve Skupščini SR Slovenije na 
seji Zbora združenega dela dne 23. 11. 1978. 

Primer organizacije združenega dela Plama-Podgrad kaže na prizadetost 
vseh organizacij združenega dela, ki imajo svoje obrate na manj razvitih po- 
dročjih in želijo uveljaviti določbe zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk 
in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v letu 1979 in imajo večje investicije od leta 1976 oziroma v planskem 
obdobju 1976-1980. 

Ker gre v primeru delovne organizacije Plama za znatna sredstva, ki 
imajo lahko odločujoč vpliv na hitrejši razvoj manj razvitega področja, namreč 
ta organizacija je na področju nerazvitih Brkinov, je interes občine, da se 
to vprašanje ugodno uredi tudi z vidika spodbude drugim delovnim organi- 
zacijam, ki naj bi investirale v manj razvita področja. 

Menimo, da je ta iniciativa v skladu z dogovorjeno politiko razvoja SR 
Slovenije v tem srednjeročnem obdobju, predvsem pa z zakonom o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

Prav tako je v skladu z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o območjih, ki se štejejo za manj razvita področja v SR Sloveniji, in družbenim 
dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 
v obdobju 1976-1980. 

Naj navedemo kot primer, da je Plama-Podgrad v letu 1978 investirala oko- 
li 80 milijonov din, kar pomeni, da znaša odbitna postavka štirikratnega zneska 
naložb v investicije v manj razvitih območjih SR Slovenije 230 milijonov di- 
narjev, in ker predstavlja davčna osnova 20 milijonov dinarjev, se ne more raz- 
lika neizkoriščene olajšave prenesti v leto 1979. Začeli so z deli nove investicije 
druge faze poliuretanov, katere predračunska vrednost je 211 milijonov 835 
tisoč 496 dinarjev. Zemeljska dela so zaključena, začeta gradbena dela pa bodo 
končana leta 1979. Zamisliti pa se bo treba ob veliki vsoti, ki jo bodo morali 
plačati kot odbitno postavko. Ob taki ugotovitvi se vsiljuje vprašanje, ali je 
sploh interes drugih delovnih organizacij, da investirajo v manj razvita po- 
dročja SR Slovenije. 

Delegatska skupina za Zbor združenega dela meni, da Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije kot predlagatelj osnutka zakona o določitvi stopenj, od- 
bitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela za leto 1979 uredi to vprašanje z ustreznim novim določilom, 
v smislu obrazložitve. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima Teodor Štrukelj, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 10. okoliš. Prosim! 

Teodor Štrukelj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
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gospodarstva, 10. okoliš, je na svoji seji 21. 11. 1978 sprejela naslednji predlog 
za spremembo osnutka zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav 
za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v 
letu 1979: 

Besedilo prvega odstavka 6. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »Iz- 
datki, ki imajo značaj osebnih prejemkov, razen osebnih dohodkov, se upošte- 
vajo kot odbitna postavka v višini, določeni z družbenim dogovorom ali 
samoupravnim sporazumom.« 

Besedilo 7. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »-Sredstva za skupno 
porabo delavcev za regres za letni dopust in za regres za prehrano se upo- 
števajo kot odbitna postavka v višini, določeni z družbenim dogovorom ali 
s samoupravnim sporazumom«. 

Obrazložitev: Prizadevanje temeljnih organizacij združenega dela za racio- 
nalno trošenje družbenih sredstev se ne odraža samo pri oblikovanju osebnih 
dohodkov, ki naj bodo v mejah družbeno priznanih norm, temveč tudi pri 
oblikovanju višine osebnih prejemkov, ki imajo značaj materialnih stroškov, 
kakor tudi prejemkov iz sklada skupne porabe. 

S tem v zvezi opozarjamo na neskladnost stališča 6. in 7. člena v primerjavi 
s 3. členom navedenega osnutka. Mnenja smo, da je pravilno postavljeno 
stališče, da se oblikuje masa osebnih dohodkov kot odbitna postavka pri davčni 
osnovi na podlagi pogojno nekvalificiranega delavca, torej ne glede na višino 
dejanskih izplačil. Glede na tako stališče pri oblikovanju mase osebnih do- 
hodkov kot odbitne postavke za davek predlagamo, da se postavi enak princip 
tudi pri izdatkih iz 6. in 7. člena osnutka tega zakona. V nasprotnem primeru 
bodo postavljene v neenakopraven položaj tiste temeljne organizacije, ki ne 
oblikujejo maksimalno dovoljene višine osebnih prejemkov. Temeljne orga- 
nizacije, ki bodo oblikovale izdatke iz 6. in 7. člena tega osnutka zakona v 
maksimalni višini, bodo imeli večje odbitne postavke kot tiste temeljne orga- 
nizacije, ki so se samoupravno opredelile za nižjo raven dnevnic, kilometrine, 
izdatkov za ločeno življenje, regres za letni dopust in prehrano in tako dalje. 
To pa ni stimulativno za racionalno trošenje družbenih sredstev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Draga Žagar, delegatka za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 35. okoliš! 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 35. okoliša, področje gospodarstva, smo obravnavali osnutek zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela za leto 1979 in imamo pripombe k 3. 
členu navedenega zakona, in sicer v tem smislu, da se beseda »rudnike« 
nadomesti z besedo »rudarje«. 

Svojo utemeljitev skupina delegatov opira na dejstvo, da obstajajo orga- 
nizacije združenega dela, ki zaposlujejo večje število rudarjev in izplačujejo 
jamski dodatek, pa niso rudniki, kot na primer Geološki zavod. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Be- 
sedo ima Ivan Kastrevc, delegat za Zbor združenega dela s področa gospo- 
darstva, 16. okoliš! 
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Ivan Kastrevc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov predlaga, da se 12. člen citiranega zakona dopolni 
z drugim in tretjim odstavkom, tako da bi se ta člen glasil: »Davek se ne 
obračuna in ne plačuje od dela dohodka, ki ga je davčni zavezanec izločil za 
pokrivanje dela stroškov infrastrukture Železniškega transportnega podjetja 
Ljubljana v letih 1976-1980«. Drugi odstavek: »Davek se ne obračunava in ne 
plačuje od dela dohodka, ki ga je davčni zavezanec izločil oziroma na osnovi 
samoupravnega sporazuma združil v naložbe za zdraviliški turizem«. Tretji 
odstavek: »Prav tako se ne obračunava in ne plačuje davek od dela dohodka, 
ki ga je davčni zavezanec izločil ali pa na osnovi samoupravnega sporazuma 
združil za naložbe v izgradnjo in razširitev razstaviščnih oziroma sejemskih 
kapacitet«. Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo 
ima Marko Matkovič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodar- 
stva, okoliša 27! 

Marko Matkovič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V skupini delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije smo obravnavali predlog za izdajo zakona o določitvah 
stopenj odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1979 in osnutek zakona. 

Posebno pozornost smo namenili določilom 8. člena osnutka zakona, in to 
točkam, ki obsegajo davčne olajšave za sredstva, ki jih temeljne organizacije 
vložijo za varstvo in sanacijo človekovega okolja. Ta določila podpiramo. 
Vendar glede na stanje v naši občini in drugod v Sloveniji menimo, da je 
potrebno oziroma nujno ta določila razširiti tudi na sredstva, ki jih davčni 
zavezanci vlagajo: v vse vrste ukrepov za zaščito zraka pred onesnaževanjem, 
ki so v skladu z zakonom o varstvu zraka predvideni s sanacijskimi programi 
za varstvo zraka; v raziskave, ki so potrebne za uspešno izvedbo ukrepov, za 
izbiro čistilnih naprav in za ugotavljanje uspešnosti izvedenih sanacijskih 
ukrepov; v merilne naprave za določevanje emisijskih in imisijskih vrednosti 
onesnaževanja zraka ter vode; v odškodnine, ki jih davčni zavezanci plačujejo 
za škodo, povzročeno na kmetijskih proizvodih, v živinoreji in v gozdovih; 
v sanacijo pred postavitvijo čistilnih naprav poškodovanega okolja. 

Naš predlog utemeljujemo s tem, da je stopnja onesnaženosti okolja 
zelo pereča, da so za sanacijo in njeno uspešnost potrebne temeljite raziskave 
kvalitativnih in kvantitativnih vrednosti škodljivih snovi, ki jih industrijski 
obrati spuščajo v zrak in vodo, meteoroloških in hidroloških parametrov v 
okolju. Le takšne raziskave omogočajo pravilno izbiro za postavitev zelo dra- 
gih čistilnih naprav ali drugih rešitev. Davčni zavezanci bomo morali še več 
let po uspešno izvedeni sanaciji zraka ali vod plačevati znatne odškodnine za 
nadomestila zaradi zmanjšanja proizvodnje v kmetijstvu in gozdarstvu, ki so 
posledica škodljivega vpliva emitiranih snovi skozi dimnike ali kanale indu- 
strijskih odplak. Po sanaciji virov onesnaževanja se je potrebno takoj lotiti 
sanacije poškodovanega okolja, pogozdovanja, zamenjave kmetijskih kultur 
in tako dalje, kar pa zahteva večja sredstva, če hočemo, da je takšna sanacija 
dovolj hitra in učinkovita. 
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Ob vsem navedenem je potrebno upoštevati še dejstvo, da skoraj vsi 
industrijski obrati, ki s svojim obratovanjem najbolj škodljivo vplivajo na 
okolje, poslujejo v izredno težkih gospodarskih in tehnoloških pogojih ter so 
na robu rentabilnosti. Tako sami le težko ali pa sploh ne zmorejo oziroma 
ne bodo zmogli prenesti finančnega bremena, ki jim ga nalaga varstvo okolja. 
Zato menimo, da so predlagane davčne olajšave minimalne. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Albin Vidmar, delegat za Zbor združenega dela s po- 
dročja gospodarstva, 13. okoliš! 

Albin Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K osnutku zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979 predlaga 
delegacija iz občine Radovljica naslednje dopolnitve in spremembe. 

1. Glede na to, da je v večini občin prispevek za stanovanjsko gradnjo 
6,5 odstotkov, menimo, da je primerno in tudi smiselno ta prispevek upoštevati 
po stopnji 6,5 odstotka in ne po stopnji 6 odstotkov, kot je predlagano v 
osnutku, v 2. točki 4. člena. 

2. V 8. členu je predlagana opustitev davčne olajšave za zavezance, ki 
so utrpeli škodo zaradi potresa leta 1976, z utemeljitvijo, da so gradbena 
dela v glavnem zaključena. Na področju občine Radovljica imamo tri delovne 
organizacije, ki iz različnih vzrokov del še niso zaključila. Zato predlagamo, 
da je olajšava tudi v letu 1979. 

3. Poleg tega predlagamo, da se davek ne plačuje od dohodka, ki ga je 
zavezanec na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev zdru- 
žil za naložbe v elektroinfrastrukturo. 

Predsednik Emil Tomažič: Ali želi še kdo besedo? Ce ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav 
za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 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 poročilih 
skupščinskih teles in ostalih gradivih, ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? Ce 
nihče, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o zajamčenem osebnem dohodku. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je za svoja pred- 
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stavnika določil tovarišico Maro Podrekar. pomočnico republiškega sekretarja 
za delo, in tovariša Edvarda Galeta, pomočnika republiškega sekretarja za delo. 

_ K tej točki dnevnega reda je bil posebej povabljen predstavnik Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo morda poročevalci 
odborov in Komisije ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franci Polak, član Sekretariata 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije! 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dosedanja zakonska ureditev zajamčenega osebnega dohodka izhaja iz leta 
1973, ko je republiški zakon o najmanjšem osebnem dohodku določil minimalni 
zagotovljeni osebni dohodek v višini 45 odstotkov povprečnega osebnega do- 
hodka delavcev v Socialistični republiki Sloveniji. Na osnovi povečanih živ- 
ljenskih stroškov je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določil zajamčeni 
osebni dohodek za leto 1978 v višini 2 580 dinarjev, kar pomeni 55 odstotkov 
povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu Socialistične republike Slo- 
venije. 

Sedanji način določanja višine zajamčenega osebnega dohodka ne ustreza 
družbenoekonomski funkciji zajamčenega osebnega dohodka. Sindikati pred- 
lagamo, da se uveljavi sistem, v katerem bo višina zajamčenega osebnega 
dohodka odvisna tudi od sestavljenosti del*in nalog, ki jih opravlja posamezni 
delavec. Višina zajamčenega osebnega dohodka naj bo torej opredeljena z 
določenim deležem od povprečnega osebnega dohodka delavcev posameznih 
skupin, sestavljenosti del in nalog ali od osebnega dohodka posameznega 
delavca v preteklem letu, pri čemer pa mora biti določen tudi absolutno 
najnižji zajamčeni osebni dohodek. 

Zakon o združenem delu opredeljuje osnove za oblikovanje osebnih do- 
hodkov, pri katerih se pojavljajo sestavine delitve po potrebah, ki jih je v 
sistemu delitve po delovnem prispevku zagotavljamo po načelu solidarnosti. 

Pri tem menimo, da gre za tri stvari. Prvič, zajamčeni osebni dohodek, 
to je zajamčena raven zadovoljevanja potreb; drugič, storitve družbenih de- 
javnosti, do katerih imamo združeni delavci pravico na podlagi zakona oziroma 
sporazuma, pri čemer se potrebna sredstva za delo družbenih dejavnosti 
prispevajo iz osebnih dohodkov v odvisnosti od njihove višine, medtem ko 
storitve uporabljamo po potrebah; tretjič, delavčeve pravice na podlagi mi- 
nulega dela, med katerimi je tudi pravica do dela povečanega dohodka, ki je 
rezultat uporabe združenih sredstev. 

Količino potrebnih sredstev za zadovoljevanje delavčevih osebnih potreb 
na enoto delavčevega dela bi morali ugotavljati na podlagi družbeno dogovorje- 
ne ravni zadovoljevanja delavčevih potreb, ki jih krijemo iz osebnih dohodkov. 
Delavčeve družbene potrebe obsegajo tudi storitve družbenih dejavnosti, ki 
S0 Z. Pr°Sramu svobodne menjave dela opredeljene po vrstah storitev, po količini in kvaliteti na podlagi delavčevih pravic, ki so določene z zakonom 
ali s samoupravnim sporazumom. 

Pri količinskem opredeljevanju ustreznih ekonomskih instrumentov mo- 
ramo upoštevati tudi zakon o združenem delu, ki določa, da uporabljajo 
delavci v temeljni organizaciji poleg načela delitve po delu tudi načelo 
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solidarnosti, predvsem tako, da S sredstvi za skupno porabo prispevajo h 
kritju določenih socialnih in drugih potreb delavcev z nižjim osebnim 
dohodkom. 

V sistemu dohodkovnih odnosov se mora sistem zajamčenih osebnih do- 
hodkov aktivirati, kadar združeni delavci ne dosegajo zadostnega dohodka 
Pri tem je treba samoupravno ugotavljati vzroke za nastalo stanje. Sistem 
zajamčenega osebnega dohodka ne bi smel zagotavljati polnega zajamčenega 
osebnega dohodka tudi za čas, ko delavec po svoji krivdi ni prihjal na delo, 
ko po svoji krivdi ni dosegel dogovorjenega delovnega prispevka, ko po svoji 
krivdi ni izpolnjeval delovnih nalog in tako dalje. 

Sistem zajamčenega osebnega dohodka ne sme biti zaščita nedela oziroma 
malomarnega odnosa do dela posameznika, do drugih delavcev, s katerimi 
združuje delo z družbenimi sredstvi. Ko je delavec prisoten na delu polni 
delovni čas in dosega normalni, dogovorjeni delovni rezultat, ne more dobiti 
mnj, kot znaša osebni dohodek po zakonu. Le-ta mora biti določen v takšni 
višini, da lahko zagotavlja delavcu materialno in socialno varnost, upoštevajoč 
produktivnost njegovega in celotnega družbenega dela in splošno razmerje 
okolja, v katerem delavec dela in živi. 

Sedanji sistem zajamčenega osebnega dohodka ne zagotavlja delavcu 
materialne in socialne varnosti. Zato tudi ta zakon v praksi ni zaživel. To bi 
lahko povzročilo vrsto spornih vprašanj. Imamo tudi primere, ko niti orga- 
nizacija niti delavci niso krivi, ampak ne morejo zaradi določenih pogojev 
ustvarjati zadosti visokega dohodka. 

Če gre torej za varovanje delavčevega materialnega in socialnega položaja, 
ki ga zagotavljamo solidarnostno na različnih nivojih, potem se moramo do- 
govoriti za tako zasnovo, ki se bo uveljavila na vseh ravneh. 

Višino zajamčenega osebnega dohodka- določamo z zakonom, družbenim 
dogovorom in s samoupravnimi sporazumi. Zaradi različnih ravni, kjer se do- 
govarjamo o višini zajamčenega osebnega dohodka, bi morali z zakonom do- 
ločiti instrumentarij, ki bi usmerjal celotno politiko zajamčenih osebnih 
dohodkov, ne pa samo določal zakonski minimum. 

Usmerjevalne norme bi morale opredeliti politiko do zajamčenih osebnih 
dohodkov za družbeni dogovor, samoupravne sporazume v dohodkovnih po- 
vezavah in za dogovore na nivoju družbenopolitičnih skupnosti. Osnove in 
merila morajo biti enotna, zato zakon ne more mimo celovite vsebine, kar je 
bila tudi usmeritev IX. kongresa Zveze sindikatov Slovenije. 

Glede na celovitost vsebine zakona o zajamčenem osebnem dohodku me- 
nimo, da je potrebno dopolniti zakon o zajamčenem osebnem dohodku ter 
sprejeta izhodišča vgraditi v samoupravne splošne akte organizacij združenega 
dela. Pri tem pa moramo razviti sistem združevanja sredstev rezerv in osnove 
ter pogoje za solidarnostno zagotavljanje osebnih dohodkov delavcev, katerih 
temeljne organizacije ne ustvarjajo dovolj dohodka. Politična aktivnost mora 
pri tem zajeti vse družbene subjekte, ki sodelujejo v postopku sanacije, ter 
spoštovati sprejeta izhodišča in s svojimi določitvami prispevati k temu, da 
se osebni dohodki tudi v času uresničevanja senacijskega programa izplačujejo 
predvsem v odvisnosti od izpolnjevanja sanacijskega programa in glede na 
konkretne delovne prispevke vsakega delavca. 

Podpirati moramo tudi prizadevanja, da se v okviru dogovorjenih kri- 
terijev in pogojev ter na podlagi ustreznih samoupravnih sporazumov in zdru- 
ževanja sredstev rezerv v temeljnih organizacijah, ki imajo le občasne težave 
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pri poslovanju in le občasno ne dosegajo zadostnega dohodka, izplačujejo 
osebni dohodki v takšni višini, ki ustreza osebnim dohodkom delavcev v 
drugih temeljnih organizacijah, ki opravljajo enako sestavljena dela in naloge. 

Pri tem bomo uresničevali stališče, da morajo biti težave pri poslovanju 
zaznane pravočasno in tudi pravočasno sprejeti ukrepi, da izplačilo zajamčenih 
osebnih dohodkov ne bo potrebno. Menimo, da bi k temu lahko pripomogla 
praksa, in sicer naj bi vsak delavec ob izplačilu osebnih dohodkov prejel tudi 
podatke o tem, iz katerih virov so mu bili izplačani, ali iz ustvarjenega čistega 
dohodka ah pa iz lastnih oziroma združenih sredstev rezerv in podobno. To 
vse bi med drugim vspodbujalo delavce za pravočasno aktivnost pri odprav- 
ljanju težav pri poslovanju. 

Celovitost urejanja sistema zajamčenega osebnega dohodka zahteva tudi 
ureditev in uskladitev ostale zakonodaje o načinu, višini združevanja sredstev 
rezerv, dalje v oprostitvi določenih prispevkov in davkov, določanju višine 
varstvenih dodatkov in vseh drugih prejemkov iz naslova socialne varnosti 
delavca in njegove družine. 

Predlagamo, da se te dopolnitve upoštevajo v predlogu za izdajo zakona o 
zajamčenem osebnem dohodku. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: : K razpravi se je prijavil tovariš Gregor 
Meze, delegat za Zbor združenega dela, 34. okoliš! 

Gregor Meze: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
skupni seji delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz Vrhnike in 
Logatca smo se opredelili za naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona 
o zajamčenem osebnem dohodku: 

Predlagamo oziroma menimo, da je v družbenem dogovoru v republiki 
treba opredeliti, kakšna naj bi bila višina dogovorjenega zajamčenega osebnega 
dohodka, ki jo delavci določajo v samoupravnih splošnih aktih. Na primer 
določena naj bi bila v višini 70% povprečnega osebnega dohodka v gospo- 
darstvu za preteklo leto. Predlagamo tudi, da naj se istočasno z zakonom o 
zajamčenem osebnem dohodku sprejme tudi zakon o skupnih rezervah, kajti 
skupne rezerve, oblikovane tako v organizacijah združenega dela kot v občini 
in republiki, morajo biti tolikšne, da zagotavljajo socialno in materialno 
varnost delavcev. 

Obrazložitev bi bila nasiednnja: Zakon o združenem delu ni natančneje 
opredelil, kakšna naj bi bila višina zajamčenih osebnih dohodkov, in je opre- 
delil le to, da mora biti tolikšna, da vsakemu delavcu zagotavlja socialno in 
materialno varnost. V zakonu je glede višine zajamčenih osebnih dohodkov 
določeno le, da naj bo odvisna od splošne stopnje produktivnosti dela in sploš- 
nih pogojev okolja, v katerem delavec zadovoljuje svoje osebne in skupne 
potrebe. To so torej splošna načela, ki so jih v organizacijah združenega dela 
kaj različno konkretizirali, saj imajo nekatere temeljne organizacije v isti 
občini opredeljene zajamčene osebne dohodke le v višini 55% od povprečnega 
osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu za preteklo leto, druge v isti občini 
pa celo do 90 % tega povprečja. Ob takih različnih višinah zajamčenega oseb- 
nega dohodka bi tozdi z višjimi zajamčenimi osebnimi dohodki prej porabili 
sredstva rezerv kot tisti tozdi, ki imajo nižjo določeno višino zajamčenih 
osebnih dohodkov. V primeru, da obe organizaciji določata enako količino 
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sredstev za rezerve, je jasno, da bodo eni prej prešli na sklad skupnih rezerv, 
oblikovanih na nivoju občine, drugi pa kasneje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji Zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega 
sklepa? Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (125 
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 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona z osnutkom 
zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico M aro Podrekar, pomočnico republiškega sekretarja za delo, in to- 
variša Edvarda Galeta, pomočnika republiškega sekretarja za delo 

K tej in naslednji točki dnevnega reda so bili posebej povabljeni predstav- 
niki Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja SR Slovenije. 

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 
obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Ima kdo kakšen predlog ali pripombo k predlogu Izvršnega sveta? Ce 
nihče, potem prosim, da glasujemo o predlogu Izvršnega sveta, da se obe fazi 
združita. Kdor je za, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in 

osnutek zakona. 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona z osnut- 

kom zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna ko- 
misija in Komisija za vprašanja borcev NOB, ki so vsi dali poročila. 

Prejeli smo tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Druž- 
benopolitični zbor. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Edvard Gale, 
pomočnik republiškega sekretarja za delo. Prosim! 

Edvard Gale: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Tu 
bi povezal zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
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delovnih razmerjih. To zaradi tega, ker je pravzaprav ta zakon, ki je bil tu 
predviden kot prvi, to je novela zakona o pokojninskem in invalidskem zakonu, 
povezan oziroma izhaja iz novele zakona o delovnih razmerjih. Dovolite, to- 
variš predsednik, da razlago obeh novel združim. 

Vprašanje zaposlovanja upokojencev oziroma uživanje pokojnine med za- 
poslitvijo po upokojitvi je tako pomembno družbenopolitično in socialno 
vprašanje, da je o njem razpravljal tudi XI. kongres ZKJ. 

Resolucija XI. kongresa o delu in nalogah Zveze komunistov v razvoju 
socialističnih, samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov, materialnem in 
družbenem razvoju med drugim opozarja na nujnost omejevanja tako ime- 
novanega dopolnilnega dela ter opozarja na običaj, da odhajajo v pokoj raz- 
meroma mladi in sposobni ljudje, ki se kasneje zaposlijo pri istih ali drugih 
delih oziroma nalogah, kjer poleg pokojnine prejemajo tudi polne osebne 
dohodke. 

Na podlagi resolucije XI. kongresa ZKJ je Predsedstvo CK ZK Slovenije 
zavzelo jasna načela glede zaposlovanja upokojencev. Potrebno je ustrezno 
spremeniti in dopolniti zakon o delovnih razmerjih in zakon o invalidskem 
in pokojninskem zavarovanju, kar bi prispevalo k realizaciji sklepov XI. kon- 
gresa ZKJ. 

Vprašane zaposlovanja upokojencev po upokojitvi je pomembno in aktu- 
alno družbeno vprašanje, katerega ustrezna rešitev ni le v interesu samih 
upokojencev, temveč tudi združenega dela kot celote. 

Gre namreč za vprašanje, ki je pomembno ne le iz aspekta socialne, tem- 
več tudi družbenoekonomske politike in ne nazadnje tudi z vidika politike 
obremenjevanja družbenega dohodka. 

Zato je poglavitni namen obeh zakonov, da odpravi in prepreči razne ne- 
pravilnosti, ki nastanejo, ko je upokojenec s polno osebno pokojnino lahko 
hkrati delavec v rednem delovnem razmerju, brez kakršnihkoli osebnih pogojev 
ali omejitev. 

Iz podatkov o obdelavi obrazcev zaposlenih upokojencev, ki jih je zbrala 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji v letoš- 
njem letu, je bilo v SR Sloveniji 7257 zaposlenih upokojencev, od tega je 1517 
upokojenih kot borci NOV pred 9. 9. 1943. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami naj bi bilo uzakonjeno na- 
čelo, da naj bo upokojenec, ki se ponovno zaposli, samo delavec v združenem 
delu. 

Spremembe in dopolnitve, ki jih predvidevata obe noveli zakonov glede na- 
daljevanja delovnega razmerja delavca, ki je že izpolnil pogoje za polno 
osebno pokojnino, in upokojenca, ki želi ponovno skleniti delovno razmerje, 
ter upokojenca, ki želi delati, ne da bi se reaktiviral, so naslednje: Delavcu, 
ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino po zakonu o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju, preneha delovno razmerje, razen če pristojni organ 
temeljne organizacije združenega dela ugotovi, da sta temeljna organizacija 
in delavec soglasna, da delavec nadaljuje delovno razmerje. 

Upokojenec lahko ponovno sklene delovno razmerje. Ce upokojenec po- 
novno sklene delovno razmerje, preneha biti upokojenec in mu s tem oživi 
lastnost zavarovanca, to je, da se reaktivira. 

Ce upokojenec ponovno sklene delovno razmerje, se mu ustavi izplačeva- 
nje pokojnine, to pa ne pomeni, da je izgubil že pridobljeno pravico, temveč 
samo, da mu ta pravica miruje. Upokojencu, ki še nima polne pokojninske 
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dobe, se čas trajanja ponovno sklenjenega delovnega razmerja šteje za odstotno 
povečanje pri uveljavljanju pokojnine ali za novo odmero pokojnine. Če upo- 
kojenec že ima polno pokojninsko dobo, se mu osebni dohodek iz tega delov- 
nega razmerja šteje kot osnova za novo odmero pokojnine. 

Delavec, ki je izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino in opravlja dela 
oziroma naloge, ki so zdravju škodljive in pri katerih se zavarovalna doba 
šteje povečano — to je tako imenovana beneficirana delovna doba, se ne sme 
več razporediti na taka beneficirana dela oziroma naloge, temveč le na dela 
oziroma naloge, ki niso zdravju škodljive. 

Pri nekaterih poklicih danes delavci pridobijo pravico do pokojnine rela- 
tivno zelo zgodaj. Za take delavce je osebna nujnost, da se še zaposlijo. Treba 
bo sistemsko obdelati možnost in pravice do prekvalifikacije in nadaljnjega 
aktivnega življenja. Opozorjeni smo bili, da so pomembna taka skupina zlasti 
oficirji Jugoslovanske armade, v skladu z veljavnimi predpisi o njihovem upo- 
kojevanju. 

Upokojenec, ki se ne reaktivira po predlagani spremembi zakona, ne more 
skleniti delovnega razmerja, temveč lahko sklene samo pogodbo o delu. V tem 
osnutku pa smo ponudili možnost, da delo po pogodbi o delu lahko sklene 
upokojenec tudi za dela, ki se lahko opravljajo tekoče, vendar v omejenem 
trajanju, največ do 18 ur tedensko. Temeljna organizacija združenega dela 
mora določiti v samoupravnem splošnem aktu taka dela, ki jih lahko oprav- 
ljajo upokojenci po pogodbi o delu. Ce upokojenec sklene pogodbo o delu, ne 
izgubi statusa upokojenca, pač pa naj bi plačeval poseben prispevek, če po- 
kojnina in zaslužek iz tega dela presegata določen cenzus, to je dvakratni po- 
vprečni mesečni osebni dohodek vseh zaposlenih iz prejšnjega leta v SR Slo- 
veniji, ki znaša letos 9688 dinarjev. Novela tako upošteva tudi socialni vidik, 
ko dopušča možnost, da se tak upokojenec lahko zaposli po pogodbi o delu pri 
delih oziroma nalogah, ki so primerna njegovi strokovni izobrazbi oziroma 
z delom pridobljeni delovni zmožnosti, upoštevajoč pri tem njegovo zdrav- 
stveno sposobnost. 

Vse navedene določbe predlagane novele z ene strani omogočajo, da dela- 
vec ostane aktiven v takem obsegu, kot mu zdravje dopušča. Z druge strani pa 
onemogočajo dvojni status. Bistvo spremembe je, da nihče ne more biti hkrati 
delavec v delovnem razmerju in upokojenec oziroma da ne more istočasno pre- 
jemati pokojnine in osebnega dohodka. To načelo velja za vse delavce v zdru- 
ženem delu, torej velja za delavce v temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih, kakor tudi za druge delavce, ki so v delovnem raz- 
merju. 

V dosedanjih razpravah je izzvala posebno pozornost predvidena omejitev 
dela obravnavane kategorije delavcev pri tako imenovanih izvršilnih poslih. 
Omejitev opravljanja izvršilnih funkcij v organizacijah združenega dela je 
smotrna. Taka določba v zakonu o delovnih razmerjih je možna. Zakon o zdru- 
ženem delu namreč izrecno predvideva, da delavcu preneha delovno rzmerje 
po samem zakonu, če izpolni pogoje za osebno pokojnino, če z zakonom ni 
drugače urejeno. V republiškem zakonu smo torej lahko določili, da delavcu 
delovno razmerje ne preneha, čeprav ima pogoje za polno osebno pokojnino. 
V istem zakonu je možno predvideti, da delavcu delovno razmerje ne pre- 
neha, če so izpolnjeni posebej določeni pogoji, na primer urejeni v samo- 
upravnem splošnem aktu temeljne organizacije združenega dela, seveda v 
skladu z zakonom. 

9 
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V zakonu je možno dati indikativne, pa tudi kogentne norme o vsebini 
tega samoupravnega splošnega akta. Taka kogentna norma lahko zavezuje or- 
ganizacijo združenega dela, da v samoupravnem splošnem aktu obvezno določi 
zgornjo starostno mejo in delovno dobo, ko za profesionalno opravljanje izvršil- 
nih funkcij v temeljni organizaciji združenega dela oziroma delovni skupnosti 
ni več pogojev. 

Dosedanje razprave kažejo, da bi bilo smotrneje ureditev problema pre- 
pustiti kadrovski politiki delovnih organizacij, ker bi bila lahko bolj elastična 
in bi tako lahko upoštevali različne situacije, ustrezno družbenopolitičnim in 
kadrovskim vidikom. Ni medicinsko res, da je vsak delavec s 60 ali s 65 leti 
star in mu izvršilne funkcije postanejo pretežke. Gre za individualni proces, 
ki je rezultat mnogih faktorjev. V delovni organizaciji bodo pogoje zdravja 
in doseganja pogojev za pokojnino upoštevali pri kadrovanju. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da v prvem členu osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih sprejme varianto, ki naj 
nalaga temeljnim organizacijam združenega dela, da uredijo omejitve za za- 
poslovanje upokojencev v svojih samoupravnih splošnih aktih, ter da se ji pri- 
lagodi ostali tekst zakona. To se pravi, da se to uredi z družbenim dogovorom 
o kadrovski politiki. 

Iz podatkov, ki sem jih navedel, je razvidno, da gre za spremembo polo- 
žaja relativno manjšega, vendar pomembnega dela upokojencev. Taka spre- 
memba, kakorkoli je nujna in utemeljena, vendar pomembno posega v sedanja 
razmerja. Vpliva na te občane in njihove družine, kakor tudi na tiste organi- 
zacije združenega dela, kjer danes dela večje število delavcev — upokojencev. 
Zato Izvršni svet predlaga, da se začnejo spremenjene določbe obeh zakonov 
uporabljati šele tri mesece po njihovi uveljavitvi. 

Glavni namen obeh predlogov za izdajo zakona je bil, da se dogovorimo o 
načelu, da nihče ne more biti hkrati upokojenec in delavec v delovnem raz- 
merju. Z osnutkom tekstov predlaganih zakonskih sprememb smo nakazali 
možno izvedbo tega načela, z namenom, da široka razprava v delegacijah in 
Skupščini, njenih odborih in komisijah ter seveda v celotni javnosti pokaže 
najprimernejšo pot za izvedbo tega načela. Ugotoviti moramo, da smo prejeli 
in še prejemamo vrsto dobrih, utemeljenih in obrazloženih pripomb in pred- 
logov. Skupno z današnjo razpravo bomo vse te predloge temeljito proučili in 
uporabili za izdelavo predlogov obeh zakonov. Nekateri predlogi pa bodo ko- 
ristno služili pri urejevanju drugih, s tem povezanih vprašanj v drugih za- 
konskih ali podzakonskih predpisih ali pa jih bo treba upoštevati pri izvajanju 
teh predpisov. 

Na koncu velja poudariti, da s predlaganimi spremembami urejamo v okvi- 
ru obstoječega sistema samo nekatera od vprašanj s tega področja, da pa se v 
federaciji in v naši republiki nadaljuje že začeto delo pri izdelavi novega si- 
stema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z ustavo in zakonom 
o združenem delu. Dosedanja praksa pa tudi kaže, da bo treba ponovno pro- 
učiti tudi nekatere določbe zakona o delovnih razmerjih. To je že predvideno 
v programu dela za leto 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci Odbora in 
komisij še ustno dopolniti poročila? Besedo ima tovariš Maks Fornazarič, poro- 
čevalec Komisije za vprašanje borcev narodnoosvobodilne vojske. Prosim! 



11. seja 131 

Maks Fornazarič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Zaposlovanje upokojencev in delavcev, ki so izpolnili pogoje za 
polno osebno pokojnino, je pomembno družbenopolitično in socialno vprašanje, 
ki zadeva tudi borce NOV in njihov socialno-ekonomski položaj. To je bil raz- 
log, da je Komisija za vprašanja borcev NOV na dnevni red svoje seje dne 
17. novembra 1978 uvrstila tudi predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z 
osnutkoma, ki sta vsebinsko povezana in pomenita celoto. 

Glede na nujno aktualnost in pomembnost Komisija šteje za potrebno, da 
posebej opozori na nekatera stališča, mnenja in predloge, ki so bili izraženi 
ob razpravi o spremembah in dopolnitvah obeh zakonov. 

Pojavi upokojevanja sorazmerno mladih in za delo sposobnih ljudi, ki se 
kasneje ponovno zaposlijo ter poleg pokojnine prejemajo tudi polne osebne 
dohodke, so bili na XI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije po mnenju 
Komisije upravičeno deležni negativne ocene. Zato Komisija podpira načelno 
izhodišče obeh zakonov, po katerem ne more nihče imeti hkrati statusa upo- 
kojenca in delavca v združenem delu. 

Komisija tudi podpira predlagano ureditev, po kateri delavec, ki je iz- 
polnil pogoje za polno osebno pokojnino, lahko nadaljuje delovno razmerje, če 
sta temeljna organizacija iii delavec o tem soglasna. 

V interesu celotnega združenega dela, kot tudi v interesu posameznikov je, 
da delavci ustrezno svojim sposobnostim in pridobljenemu znanju tudi po upo- 
kojitvi še nadalje, če je to družbeno koristno in smotrno, sodelujejo pri ustvar- 
janju materialnih in duhovnih dobrin v naši družbi ter da so še nadalje druž- 
benopolitično aktivni. Takšno stališče v naši republiki ni sporno, vendar pa v 
obeh obravnavanih zakonskih aktih ta usmeritev ni prišla v zadostni meri do 
izraza. Po mnenju Komisije so predlagane rešitve nekaterih vprašanj, ki za- 
devajo zaposlovanje upokojencev, neustrezne oziroma premalo pretehtane, v 
nekaterih od teh rešitev pa se tudi v premajhni meri odražajo načela zvezne 
in republiške ustave ter zakona o združenem delu, kot tudi načela sprejete 
kadrovske politike. 

S tem v zvezi Komisija opozarja zlasti na naslednja vprašanja: 
1. Komisija izraža pomisleke glede primernosti oziroma dopustnosti zakon- 

ske ureditve, po kateri delavec, ki v soglasju z organizacijo nadaljuje delovno 
razmerje oziroma ki se reaktivira, ne more biti imenovan na določena dela 
oziroma naloge, na primer individualnega poslovnega organa, predsednika ali 
člana kolegijskega poslovodnega organa in tako naprej. 

Zvezna in republiška ustava, kot tudi zakon o združenem delu namreč 
vsakemu članu omogočajo, da lahko svobodno, enakopravno in pod enakimi 
pogoji sklene delovno razmerje. Iz statusa delavca izvira tudi pravica, da se 
delavec zaposli na kateremkoli delu oziroma pri nalogah, za katere izpolnjuje 
pogoje. Tako formulirane omejitve, katerih namen pa je v obrazložitvi zakona 
nezadovoljivo pojasnjen, bi bile najbrž sporne tudi v primeru, če bi bile vse- 
bovane v družbenih pogojih o temeljih kadrovske politike. Na ta problem opo- 
zarja tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Po mnenju Komisije takšno omejevanje pravic delavcev, ki se odločijo, da 
nadaljujejo delovno razmerje oziroma da se reaktivirajo, onemogoča nadaljnje 
opravljanje določenih del oziroma nalog tudi tistim delavcem, ki so umsko in 
fizično za to še sposobni in ki so v določenem delovnem okolju, glede na 

9» 
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svoje bogato znanje in izkušnje, celo nujno potrebni. Pomislek se pojavlja tudi 
ob novem 171. členu predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih. Ta namreč določa, da delavec, ki izpolnjuje po- 
goje za polno pokojnino, ne more opravljati del oziroma nalog, pri katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem. Z omenjeno določbo se vsem, brez iz- 
jeme, onemogoča opravljanje takšnih del oziroma nalog po upokojitvi, ne upo- 
števajoč pri tem specifičnosti posameznih poklicev oziroma psihofizične spo- 
sobnosti posameznikov. Po mnenju Komisije je vsa ta vprašanja mogoče us- 
pešno reševati z načrtno in smotrno kadrovsko politiko, ki naj zagotavlja, da 
bodo posamezna dela in naloge, ne glede na starost, opravljali tudi delavci, ki 
so za to primerni oziroma sposobni. Zaradi zgoraj navedenih razlogov Komisija 
podpira varianto k 17,1. členu predloga za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o delovnih razmerjih. 

2. Spremembe in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih ne veljajo za de- 
lavce organov družbenopolitičnih skupnosti in organizacij s stalno oziroma 
voljeno funkcijo. Zato bo potrebno v družbenih dogovorih o uresničevanju ka- 
drovske politike ali na drug ustrezen način zagotoviti enotno ureditev teh 
vprašanj, ki ne dopuščajo dvojnih meril. 

3. Spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju upokojencev sicer omogočajo dopolnilno delo na osnovi pogodbe o 
delu, vendar pa so po svoji vsebini takšne, da tega dela ne spodbujajo, pač pa 
celo zavirajo. Organizacije naj bi namreč na vsako zaposlitev upokojenca pla- 
čevale poseben davek, predpisal naj bi ga poseben davčni predpis, zaradi ka- 
terega bi bilo pogodbeno zaposlovanje upokojencev za organizacije dražje kot 
zaposlovanje delavcev, ki niso upokojenci. Destimulativno pa je takšno po- 
godbeno delo tudi za same upokojence, ki morajo iz naslova pogodbe o delu 
prav tako plačevati poseben prispevek. S tem v zvezi se postavlja vprašanje, 
ali je takšen poseben prispevek sploh še potreben in smotrn, glede na novo 
izhodišče obravnavane zakonodaje, ki dopušča le enojni status: status upo- 
konjenca ali status delavca v združenem delu. 

Spričo zgoraj navedenega Komisija meni, da bi morali biti upokojenci in 
delavci v združenem delu, kar zadeva davčne obremenitve iz naslova pogodbe, 
izenačeni. 

Takšna ureditev utegne imeti negativne posledice tudi za materialni položaj 
nekaterih borcev NOV in tudi drugih oseb, ki se zaradi povečanega štetja de- 
lovne dobe upokojijo sorazmerno mladi, vendar z nizko pokojnino. Takšnim 
upokojencem je delo po pogodbi ena od redkih možnosti, da si z lastnim delom 
izboljšajo svoj materialni položaj, kar je najbrž bil osnovni namen zakona o 
uvedbi dela po pogodbi. 

Ob predlagani zasnovi pogodbenega dela torej obstaja bojazen, da se bodo 
materialna in socialna vprašanja borcev NOV reševala s priznavalninami in 
drugimi oblikami materialne pomoči celo tam, kjer so ti upokojenci sami, z last- 
nim delom sposobni izboljšati si svoj materialni položaj. 

Pri uresničevanju kadrovske politike bo takšne in podobne primere vse- 
kakor potrebno resno pretehtati. 

4. Po mnenju Komisije iz predloga za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ni jasno, kako 
bo v prihodnje urejeno vprašanje reaktiviranja upokojencev borcev NOV pred 
9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943, ki so uveljavili starostno pokojnino s pokojninsko 
dobo 30 oziroma 35 let. Po oceni Komisije je bilo to vprašanje zadovoljivo re- 
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šeno že v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju iz leta 1973. 

5. Glede na to, da zvezna zakonodaja drugače rešuje vprašanja statusa 
in položaja vojaških zavarovancev kot pripravljajoča se nova republiška zakono- 
daja, se postavlja tudi vprašanje enotnosti ureditve teh vprašanj. 

6. Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine Socialistične republike 
Slovenije predlaga Zboru, da sprejme obravnavana zakonska akta skupaj s 
pripombami in stališči Komisije. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo še drugi poročevalci odborov in 
komisij dopolniti poročila? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Kovačič Slavko, predstavnik Republiškega odbora Zveze združenj 
borcev NOV Slovenije! 

Slavko Kovačič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Komi- 
sija za vprašanja borcev NOV in Predsedstvo Republiškega odbora Zveze zdru- 
ženj borcev NOV Slovenije sta 21. in 22. tega meseca obravnavala predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z 
osnutkom zakona in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona, ki ju 
je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Ker predlagane spremembe in dopolnitve obeh 
zakonov tvorijo celoto in ker so vsebinsko povezane, smo v Zvezi združenj bor- 
cev narodnoosvobodilne vojne Slovenije razpravljali o obeh vprašanjih skupaj. 

Na seji predsedstva Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slo- 
venije smo ugotovili, da je zaposlovanje upokojencev in upokojenih borcev 
NOV resnično pomembno družbenopolitično in socialno vprašanje. 

Ker pa je že predstavnik Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine 
SR Slovenije omenil številna vprašanja, dovolite, da se jaz na kratko omejim 
na nekatere ugotovitve in predloge. 

Razprave na sejah Komisije za socialno in zdravstveno vprašanje borcev 
NOV in Predsedstva Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slo- 
venije so potrdile in podprle načela in izhodišča obeh zakonskih osnutkov s 
predlogi, s katerimi naj se preprečijo in odpravijo nepravilnosti, ki ustvarjajo 
negativne politične posledice med občani. Tu mislim na primere dvojnih do- 
hodkov, kadar nekdo prejema osebni dohodek in pokojnino. 

Pripombe in stališča, ki so bila sprejeta na seji Predsedstva Republiškega 
odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije, pa so predvsem naslednja: 

Zveza združenj borcev NOV Slovenije meni, da je utemeljeno omogočiti 
pogodbeno delo upokojenim borcem narodnoosvobodilne vojne in drugim 
upokojencem 18 ur tedensko. 

Oblikovano je bilo stališče, da ni primeren predlog, da se organizacija 
združenega dela posebej dodatno finančno obremeni oziroma še posebej ob- 
davči, če zaposluje upokojenca ali borca NOV na delovnem mestu, za katero 
ni potreben poln delovni čas in gre pri tem za upokojenca, ki je strokovno 
sposoben in ima bogate izkušnje, da lahko uspešno opravlja delo na takem 
delovnem mestu. Mnenja smo celo, da bi bilo s tem najbrž možno preprečiti 
številne nadure redno zaposlenih delavcev, ki jih ni malo in se opravljajo in 
plačujejo včasih tudi brez potrebe. 
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Hkrati smo tudi mnenja, da ni utemeljen predlog, da naj bi bil upokojenec, 
ki se pogodbeno zaposli, še posebej obdavčen. 

K temu pa naj dodam še naslednje: V Socialistični republiki Sloveniji je 
nad 27 000 udeležencev narodnoosvobodilne vojne upokojenih s tako imeno- 
vano zagotovljeno pokojnino, ki letos znaša 5180 dinarjev. Številni od teh bor- 
cev s honorarnim delom, se pravi z delom po pogodbi, sami izboljšujejo svoj 
življenjski standard. 

Zaradi nizkih mesečnih prejemkov borcev NOV skupščine občin zagotav- 
ljajo še dodatne prejemke tem udeležencem NOV po medobčinskem družbe- 
nem dogovoru in zagotavljajo standard udeležencev narodnoosvobodilne vojne 
s tem, da zagotovijo dohodek 2300 dinarjev na družinskega člana v družini 
borca NOV. Menim, da ni potreben komentar o višini tega dohodka na dru- 
žinskega člana. 

Prepričani smo, da je veliko bolj ekonomično, da si borci NOV in drugi 
upokojenci z nizkimi dohodki sami ustvarijo še dopolnilni vir dohodkov z do- 
polnilnim delom po pogodbi, ker se s tem zmanjša pritisk na družbena sredstva, 
na tako imenovane priznavalnine, ki jih sedaj občine podeljujejo tistim bor- 
cem in tistim družinam borcev narodnoosvobodilne vojne, ki teh dohodkov 
sami ne morejo doseči. 

Te in še nekatere druge predloge smo oblikovali na seji Komisije in Pred- 
sredstva Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV ter jih posredovali 
Sekretariatu za delo. Prosim, da se pri obravnavi proučijo ter vgradijo v pred- 
log zakona, ki bo Skupščini predložen v sprejetje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Teodor Štrukelj, delegat za Zbor združenega dela 
s področja gospodarstva, 10. okoliš! 

Teodor Štrukelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SRS s področja 
gospodarstva, 10. okoliš, in skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SRS iz 
občine Tolmin je na seji 21. 11. 1978 sprejela naslednji predlog za dopolnitev 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih: 

Za drugim odstavkom 2,15. a člena naj se doda nov tretji odstavek, ki naj 
se glasi: »Izjemoma se lahko pri delovnih organizacijah, ki opravljajo dejav- 
nosti sezonskega značaja, združuje delovni čas letnega fonda ur iz prejšnjega 
odstavka za čas trajanja sezone, o čemer da predhodno soglasje občinski sin- 
dikalni svet, skupaj z občinsko skupnostjo za zaposlovanje.« 

Naš predlog za dopolnitev 215. a člena osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih temelji na izkušnjah naših delovnih 
organizacij s področja turizma pri zaposlovanju delavcev v času zimske smu- 
čarske sezone, ko se poveča obseg dela pri delih in nalogah v zvezi s smučar- 
skimi napravami, pri kontroli smučarskih kart in podobnem. Ta dela se oprav- 
ljajo v povečanem obsegu predvsem v tako imenovanih smučarskih konicah, 
to je ob petkih, sobotah in nedeljah, ob praznikih, v zimskih šolskih počit- 
nicah in na sploh v obdobju lepega vremena, ko je možno normalno smučanje. 

Za ta dela, ki trajajo pet do šest mesecev v letu oziroma 10 ur dnevno, 
ni možno dobiti sezonskih delavcev. Za ta dela pa so zainteresirani delavci, ki 
so pri teh delih delali pred upokojitvijo in imajo ustrezne strokovne izkušnje 
za opravljanje takih del. Predlagamo tudi, da naj bi za tak način dela upo- 
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kojencev dal svoje predhodno soglasje organ, to pa je predvsem pristojna 
skupnost za zaposlovanje, ko ugotovi, da ni možno dobiti delavcev za sezonska 
dela ali za dela za določen čas. 

Prosimo, da pri obravnavi tega predloga upoštevate dejanske potrebe ozi- 
roma težave, s katerimi se srečuje marsikatera delovna organizacija, ki ima se- 
zonski značaj dela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš je razpravljal o 9. točki dnev- 
nega reda. To pomeni, da se ta razprava upošteva pri 9. točki. Mi pa ostajamo 
seveda pri 8. točki. Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v stališčih Druž- 

benopolitičnega zbora, poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter pred- 
loge, dane v razpravi na seji Zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k tako oblikovanemu 
sklepu? i(Nihče.) 

Če nihče, prosim, da glasujemo o predlogu sklepa! (113 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. Prav tako 
ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitič- 
nega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora posebej obvestil. 

Ker je medodborska skupina delegatov končala z delom, predlagam, da se 
vrnemo na obravnavo 3. točke dnevnega reda, na osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 1980 v 
letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvami nji- 
hovih nosilcev. 

Prosim poročevalca skupine, da poroča Zboru. Besedo ima tovariš Franc 
Vičar! 

Franc Vičar: Skupina delegatov, ki ji je bilo na današnji seji na- 
loženo, da spremlja razpravo in prouči morebitne spreminjevalne in dopolnilne 
predloge in predlaga ustrezne spremembe in dopolnitve k predloženemu sklepu, 
ocenjuje, da so bile razprave na sejah vseh zborov v skladu s predloženimi 
sklepi oziroma stališči, kot tudi s stališči, za katera se zavzemajo Izvršni svet 
in delovna telesa Skupščine SR Slovenije. Glede konkretnih pripomb in pred- 
logov, ki se nanašajo na posamezne organizacije združenega dela ali gospodar- 
ske panoge oziroma dejavnosti., ki zahtevajo podrobnejšo proučitev in uskladi- 
tev z drugimi nosilci planskih nalog, skupina delegatov meni, da je njihovo 
reševanje vsebovano v 3. točki predloženega sklepa. V tej točki se nalaga Iz- 
vršnemu svetu, da pri pripravi predloga resolucije o družbenoekonomski poli- 
tiki za prihodnje leto upošteva poleg pripomb in predlogov, ki so razvidni iz 
poročila skupščinskih teles, mnenja, pripombe in predloge, ki izhajajo iz raz- 
prav delegatov na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, pa tudi pripombe te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih asociacij, pripombe 
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skupin delegatov, občinskih skupščin, samoupravnih interesnih skupnosti ter 
drugih družbenih subjektov. 

Zato menimo, da bi bil sklep lahko tak, kot je bil formuliran. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Slišali ste predlog skupine. Zeli 
kdo o njem razpravljati? Ce nihče, predlagam, da o predlogu sklepa, ki je bil 
predložen, glasujemo. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (120 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolu- 
cije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979. 

O delu skupine bo poročal poročevalec skupine delegatov tovariš Franc 
Vičar! 

Franc Vičar: Stališča in pripombe so naslednje: 
Na drugi strani v točki 3 naj se v drugem odstavku drugi del predzad- 

njega stavka za oklepajem spremeni. Spremenjeni del stavka se glasi: vse 
druge investicije pa je potrebno zelo selektivno ponovno preveriti. To je 3. 
točka na drugi strani. 

Zadnji stavek tega odstavka naj se črta in nadomesti s stavkom, ki se glasi: 
Investicije v dejavnosti posebnega družbenega pomena so dobile in imajo 
posebno družbeno podporo, vendar je tudi tu treba vztrajati pri kriterijih, do- 
govorjenih s srednjeročnim planom. Zaradi nekaterih zaostajanj oziroma novih 
spodbud pa ni razlogov, da bi se za te investicije uveljavil vzporedni ekonom- 
ski sistem. 

Na 3. strani naj se v drugem odstavku v 9. vrsti, se pravi za besedo »zmanj- 
ša«, vstavi besedilo, ki se glasi: V tem smislu je nujno prilagoditi tudi strukturo 
obveznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije. 

V istem odstavku se v četrti vrsti od spodaj navzgor, se pravi za besedami 
»blagovni tokovi«, vstavi še »in denarni tokovi«, ker je to pomotoma izpuščeno. 

Na tretji strani se za četrtim odstavkom vstavi nov odstavek, ki se glasi: 
»Predloženi tekst resolucije naj se maksimalno možno uskladi z določili zakona 
o sistemu družbenega planiranja in družbenega plana Jugoslavije.« 

Resolucija za naslednje razdobje naj se pripravi v celoti in dosledno v 
skladu s citiranim zakonom. Resolucija naj pomeni resnično izvedbeni akt 
srednjeročnega plana za predvideno leto in naj vsebuje: 

1. Ocene, kje zaostajamo pri izvrševanju plana. 
2. Smeri delovanja ekonomske politike s konkretizacijo ukrepov, ki so v 

pristojnosti federacije. 
3. Napotila ostalim subjektom samoupravnega planiranja za tista vpra- 

šanja, ki so v njihovi pristojnosti, ker je zaradi uresničevanja skupno dogovor- 
jenega razvoja nujno enotno delovati. 

To bi predlagali v imenu skupine. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo predlog skupine. 
Zeli kdo o predlogu razpravljati? Če ne želi nihče razpravljati, moramo obliko- 
vati sklep. Predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 v letu 1979. 

2. Zbor združenega dela sprejema stališča, predloge in pripombe, vsebovane 
v predlogu stališč in pripomb skupine delegatov, skupaj z dopolnili, in v oce- 
nah, stališčih in pripombah Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj se 
posredujejo Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ kot stališča, pred- 
logi in mnenja Zbora združenega dela. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s stališči, predlogi in pripombami Skup- 
ščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu resolucije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Če nihče, predlagam, da o predlaganem sklepu glasujemo! Kdor je za predla- 
gani sklep, naj glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Sedaj prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, 
z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona z osnutkom 
zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišico Maro Podrekar, pomočnico republiškega sekretarja za delo in Ed- 
varda Galeta, pomočnika republiškega sekretarja za delo. 

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 
obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

Imai kdo kakšno pripombo k predlogu Izvršnega sveta? Če ni pripomb, 
predlagam, da o predlogu glasujemo! Kdor je za predlog o združitvi faz, naj 
prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona z osnutkom 

zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojne, ki so vsi dali poro- 
čila. Prejeli smo tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Druž- 
benopolitični zbor. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci Odbora 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delov- 
nih razmerjih, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 
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Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v stališčih Druž- 
benopolitičnega zbora, poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter pred- 
log, dan v razpravi ob obravnavi prejšnje točke dnevnega reda. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
(Nihče.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. Prav tako ugotav- 
ljam, da je predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora, o čemer bom predsednico tega Zbora posebej obvestil. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o dograditvi zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in 
udeležence NOV v Strunjanu. 

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

K tej točki dnevnega reda je bil posebej povabljen tudi predstavnik Zveze 
združenj borcev NOV Slovenije. 

Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Ko- 
misija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali 
poročila. Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
Odbora in komisij še ustno dopolniti predlog? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Drago 
Uzar, delegat iz Tržiča! 

Drago Uzar: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi s predlogom 
odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene druž- 
beni dogovor o dograditvi zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške inva- 
lide in udeležence NOV v Strunjanu, postavlja delegacija Skupščine občine 
Tržič naslednje vprašanje: 

Delegacijo zanima, kakšne finančne obveznosti pomeni prevzeta obvez- 
nost za dograditev zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in 
udeležence NOV v Strunjanu za občino Tržič. Kakšne bodo obveznosti, bo ver- 
jetno zanimalo vse občine. To vprašanje zastavljamo tudi glede finančnih ob- 
veznosti združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 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! Druž- 
beni dogovor predstavlja obveznost za republiko Slovenijo v višini 36 milijo- 
nov 155 tisoč dinarjev. Takšno obveznost predstavlja tudi za Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije in nekaj manj za Zdrav- 
stveno skupnost SR Slovenije, Samoupravno komunalno interesno skupnost ob- 
čine Piran ter v dosti manjšem delu, to je v znesku 300 tisoč dinarjev, za Te- 
lesno-kulturno skupnost Socialistične republike Slovenije. 
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Formulacija v dogovoru, da gre za obveznost Socialistične republike Slo- 
venije, se seveda razume tako, da gre za obveznost proračuna te družbenopoli- 
tične skupnosti. Gotovo ste vsi opazili, da gre za najetje kredita, katerega od- 
plačilna doba naj bi bila 10 let, obrestna mera 6 %>, začetek odplačevanja pa 
1. 1. 1981, kar pomeni, da niti v prihodnjem niti v naslednjem letu to še ne 
predstavlja obveznosti. Kaj pomeni to letno kot obveznost za republiški pro- 
račun? To je približno 4 milijone in pol letno v času od 1981. do vključno 1990. 
leta. Ne gre torej za neposredno obveznost občine Tržič, pač pa gre za obvez- 
nost, ki jo zagotavlja republika. Zato o stvari lahko presojamo z vidika splošne 
porabe na ravni republike in z vidika obveznosti, ki nastajajo v zvezi z njo. 

Mislim, da je glede na današnjo razpravo stvar politično opredeljena. Ker 
pa je, kot vidite, družbeni dogovor naslonjen na več nosilcev, bi pa rad pove- 
dal, da je Skupščina Socialistične republike Slovenije zadnji od udeležencev, 
ki sprejema ta sklep oziroma odlok, s katerim pooblašča Izvršni svet za podpis. 
Mislim, da bi vam jemal čas, če bi govoril tudi o siceršnji vsebini tega druž- 
benega dogovora, ki je pravzaprav v 1. in 2. členu v celoti pojasnjen. Kakšen 
je namen te investicije, pa je obširno pojasnjeno v obrazložitvi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovariš Uzar, si z odgovorom 
zadovoljen? (Da.) Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Miloš 
Hanžič, delegat za Zbor združenega dela s socialno-zdravstvenega področja, 
2. okoliš! 

Miloš Hanžič: Tovariš predsednik, spoštovani delegati! V programu 
rekreacijsko-zdravstvenega centra v Strunjanu se pojavlja seveda tudi gradnja 
ambulante, ki predvideva splošno ambulanto z dvema fizioterapevtkama, kar 
pa verjetno za potrebe Zveze borcev in pa vojaških vojnih invalidov ne bo za- 
dostovalo. Menim, da bi bilo v programu zdravstvenega varstva v tem centru 
glede na specifičnost zdravstvenega stanja borcev in vojaških vojnih invalidov 
potrebno opredeliti mesto zdravnika specialista splošne medicine in seveda s 
tem v zvezi adekvatno tudi druge dejavnosti, ki spadajo k zdravniku splošne 
medicine, npr. vprašanje laboratorija, pa tudi zobozdravstveno varstvo borcev 
in vojaških vojnih invalidov, kar je že tako na področju republike Slovenije 
določeno kot prioritetna zadeva- 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, da sklene družbeni dogovor o dogra- 
ditvi zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in udeležence NOV 
v Strunjanu. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (104 delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, da sklene družbeni dogovor o dograditvi 
zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in udeležence NOV v 
Strunjanu, sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog za ob- 
vezno razlago prvega in četrtega odstavka 37. člena zakona o poslovnih stav- 
bah in poslovnih prostorih. 
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Predlog za obvezno razlago sta Skupščini SR Slovenije predložili v obrav- 
navo skupina delegatov občine Ljubljana-Bežigrad v Zboru občin in skupina 
delegatov 35. okoliša za gospodarsko področje v Zboru združenega dela. Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil tovarišico 
Marijo Zupančič Vičarjevo, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko 
za urbanizem. 

Predlog za obvezno razlago sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
dala poročili. iNa klop smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita morda poročevalca Odbora in Komi- 
sije še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? {Nihče.) Zaključujem razpravo 
in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije ne spre- 
jema predloga za obvezno razlago 1. in 4. odstavka 37. člena zakona o poslov- 
nih stavbah in poslovnih prostorih, ker ni utemeljen, in sicer iz razlogov, na- 
vedenih v poročilih Zakonodajno-pravne komisije, Odbora za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in v stališču Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! <103 delegati glasujejo 
za,) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na odločbo Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da 14. člen zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodnih taksah ni v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Odločbo je predložilo Skupščini SR Slovenije Ustavno sodišče SR Slovenije, 
ki je za svojega predstavnika določilo tovarišico dr. Majdo Strobl, sodnico 
Ustavnega sodišča SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa 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. 

Odločbo sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Danes smo prejeli na klop stališče 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Zeli predstavnik 
Ustavnega sodišča besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Anton Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne ko- 
misije! 

Anton Kugonič: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije dodaja k svojemu poročilu z dne 15. 11. 1978 še naslednje: 

Komisija je bila v svojem poročilu mnenja, da s prenehanjem veljavno- 
sti 14. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ne 
bi mogli realizirati odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije, kar je predlagal na 
seji navzoči predstavnik predlagatelja. Komisija meni, da je možno v novem 
zakonu o sodnih taksah, katerega predlog bodo zbori obravnavali na zadnji seji 
v decembru tega leta, realizirati to odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije, in 
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sicer tako, da se v prehodnih in končnih določbah tega zakona določi, da zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu SRS z dne 30. decembra 1977, začne veljati 22. januarja 1978 in 
ne 1. 1. 1978. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
Zboru, da sprejme s tem v zvezi tale sklep: 

1. Zbor združenega dela se je seznanil z odločbo Ustavnega sodišča So- 
cialistične republike Slovenije z dne 26. 9. 1978, št. U I 7/78-20, o ugotovitvi, 
da 14. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
(Ur. list SRS št. 24/77) ni v skladu z Ustavo Socialistične republike Slovenije. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da je na svoji seji dne 8. novembra 
1978 sprejel osnutek novega zakona o sodnih taksah. 

3. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije naj pri pripravi 
predloga novega zakona o sodnih taksah upošteva tudi odločbo Ustavnega 
sodišča Socialistične republike Slovenije iz 1. točke tega sklepa. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k tako oblikovanemu 
sklepu? Prosim! 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Opros- 
tite, da se oglašam, ampak ker je predlog zakona o sodnih taksah Izvršni svet 
že posredoval Skupščini, potem bo moral Izvršni svet dati amandma, tako kot 
izhaja iz predlaganega sklepa k že poslanemu zakonu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ima še kdo kakšen predlog? 
Ce nihče, prosim, da o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in ži- 
vilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Socialistične federativne republike Jugoslavije. Predstav- 
nika delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije sta tovariš 
Mirko Žlender in tovariš Lojze Skok. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 
za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Lojza 
Senegačnika, pomočnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obrav- 
navala Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik 
delegacije? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti 
poročila? Prav tako ne. Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da 
sprejme tale sklep: 
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1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli 
kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu. 

2. K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona daje Zbor 
pripombe, navedene v poročilih Odbora za agrarno politiko in Zakonodajno- 
pravne komisije in stališču Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki naj jih delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične republike Jugoslavije po- 
skuša uveljaviti v postopku usklajevanja v okviru delovnih teles Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, da da v imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije soglasje 
k predlogu tega zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
Če nihče, glasujmo o predlogu sklepa. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (102 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih upravnih taksah. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. 

Predstavnika delegacije iz Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije sta tovariš Mirko Zlender in tovariš Lojze Skok. 

Izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije je za svojega pred- 
stavnika določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško 
sekretarko za finance. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala 
Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. Danes smo prejeli na klop stališča Izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želi.) 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in 
Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih upravnih taksah. 
2. K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona daje Zbor 

pripombo, navedeno v poročilu Zakonodajno-pravne komisije ter pripombe, 
navedene v stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj jih de- 
legacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
poizkušam uveljaviti v postopku usklajevanje v okviru delovnih teles Zbora 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. 
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3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu tega zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
(Ni sprememb.) 

Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlog sklepa, naj 
prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek za- 
kona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1978. 

Osnutek zakona o spremembah zakona je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Predstavnika delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ sta tovariš Mirko Zlender in tovariš Lojze Skok. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je za svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico 
Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

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

Danes smo prejeli na klop stališča Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pred- 
stavnik delegacije! (Ne želi.) 

Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne 
želita.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi z besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 

soglasje k osnutku zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu prora- 
čunskih odhodkov federacije za leto 1978. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR 
Slovenije soglasje k predlogu zakona, upoštevaje potrebne spremembe v zne- 
skih skupnega obsega, in da v usklajevalnem postopku uveljavi načelna sta- 
lišča o spodbujanju izvoza, ki nanje opozarja Odbor za finance. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
Ce nihče, prosim, da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! 

(93 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 
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Na delegatsko vprašanje konference delegacij Pivovarne Union bo odgo- 
voril tovariš Andrej Grahor, republiški sekretar za delo! 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes okrog 12. ure sem dobil vprašanje, ki je pravzaprav sestavljeno 

iz dveh vprašanj. Prebral bi vam vsako posebej in na vsako poizkušal od- 
govoriti. 

»1. Iz poročila o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 
na področju zaposlovanja v Sloveniji je razvidno, da je zaposlovanje oziroma 
pomanjkanje delovnih mest velik akuten problem. 

Zato delegati 28. konference sprašujemo, kaj je bilo dosedaj narejenega, 
da bi se odpravilo honorarno delo, predvsem pa tisto, ki ga opravljajo že 
upokojene osebe. Znano je namreč, da je veliko delovnih mest, ki jih zasedajo 
upokojenci in s tem onemogočajo zaposlitev mlajšim oziroma tistim, ki so brez 
dela. Vprašujemo, zakaj se z zakonom ne prepove zaposlitev upokojencev.« 

(Najprej bi ponovil dejstvo, ki sem ga že imel priliko v tej dvorani povedati, 
da je zaposlenih v Sloveniji ta hip okoli 760 000 občanov in da je razen v 
nekaterih manj razvitih delih Slovenije zaposlenost precej popolna. 

Danes ste razpravljali tudi v vašem Zboru o osnutku dveh zakonov, ki 
naj bi v bistvu uredila, da je delavec ali še dalje delavec ali pa upokojenec 
oziroma da se upokojenec lahko reaktivira in spet postane delavec, da pa 
nihče ne more biti eno in drugo. 

Mislimo, da je to pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Poudaril pa 
bi, da nismo za to, da se, onemogoča produktivno delo ljudem, se pravi nismo 
za prepoved dela. Vsak naj dela, dokler more, naj pa nima dvojnega statusa in 
naj se to delo odvija v skladu z zakonom. Ne bi ponavljal tistega, kar ste danes 
v uvodni besedi o tej točki slišali. 

»2. Iz istega poročila Republiške skupščine je razbrati, da se priporoča 
izobraževanje ob delu, kar je tudi prav, toda le v primeru, ko je to izobraže- 
vanje vezano na delo1, ki ga delavec že opravlja, in ne gre za prekvalifikacijo 
za delo v administraciji. Sprašujemo se, ali ne bo v doglednem času vse preveč 
tistih, ki so se z izobraževanjem ob delu prekvalificirali v uradnike?« 

Gotovo se vsi strinjamo-, da je izobraževanje ob delu in za delo koristna 
stvar in da je prav, da temeljne organizacije združenega dela in tudi vsi 
drugi faktorji v naši družbi to stimulirajo. Opozorit bi, da vsi faktorji v naši 
družbi pospešeno delajo za uvedbo usmerjenega izobraževanja in za njegov 
razvoj, Izvršni svet pa po svojih močeh pri tem sodeluje. 

Mislim, da je res nekaj tendence za prehajanje iz proizvodnje v admi- 
nistrativno delo, zlasti tam, kjer delitev po delu ni v celoti zaživela, oziroma 
zlasti tam, kjer težkih pogojev dela pri delitvi dovolj ne upoštevamo. Opozoril 
bi s tem v zvezi tudi na uvod tovariša Mike Špiljaka na kongresu Zveze 
sindikatov Jugoslavije in na razpravo na tem kongresu, ki usmerja aktivnost 
sindikatov tudi na ta del delitve po delu. 

Mislim pa, da administrativno omejevanje ne bi bilo na mestu. Nikomur 
ne moremo prepovedati, da svoje delovne sposobnosti razvija maksimalno in v 
tisto smer, v katero želi. Zelo težko bi nekomu, ki je začel svojo pot kot malo- 
kvalificirani delavec, prepovedali, da doseže najvišjo stopnjo izobrazbe. Tega 
najbrž tudi tovariš, ki je postavil vprašanje, ni želel in takih predlogov Izvršni 
svet ne bo dajal. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Odgovor na delegatsko vpra- 
šanje bo, kot vsak drug, objavljen v Poročevalcu in ga bo lahko vsakdo prebral. 
Želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? če nihče, zaključujem to točko dnev- 
nega reda. 

Obveščam vas, da je Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije kot enako- 
praven Zbor z zbori Skupščine SR Slovenije na podlagi 79. člena poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije na seji dne 22. novembra 1978 
sprejela zakon o založništvu v enakem besedilu, kot zbori Skupščine SR Slo- 
venije na 9. seji. S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zlasti vam, ki ste 
vztrajali do konca, se najlepše zahvaljujem za sodelovanje. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 16. uri.) 
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12. seja 

(6. decembra 1978) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 12. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega 
odstavka 97. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Na podlagi 11. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej 
izvolili Komisijo 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 Franca Zoklja, za člana pa Martina 
Gramca in Rajka Kobala. So predlagani delegati navzoči? (So.) Zeli kdo o 
predlogu razpravljati? (Nihče.) 

Če nihče, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviga- 
njem rok. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 12. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Franc Zokalj, za člana 
pa Martin Grame in Raj ko Kobal. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila de- 
legatov ter sestavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komu- 
nistov Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije in Zveze samoupravnih interesnih skupnosti Socialistične 
republike Slovenije za varstvo pred požarom. 

Na sejo Zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, 
člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugo- 
slavije. 



12. seja 147 

Današnje seje se udeležujejo tovarišica Ivanka Vrhovščak, predstavnica 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, tovarišica Metka Vrečnik, 
predstavnica Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, tovariša Peter 
Suvorov in Miran Mihelčič, predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije in 
Boris Lenarčič, predstavnik Zveze samoupravnih interesnih skupnosti Slove- 
nije za varstvo pred požarom. Vse prav lepo pozdravljam! 

Prosim vse delegate, ki imajo namen postaviti delegatsko vprašanje, da 
vprašanje posredujejo meni ali tovarišici sekretarki zbora v pismeni obliki že 
sedaj na začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma 
ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi namreč omogočili Izvršnemu svetu 
oziroma posameznim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in da od- 
govorijo na postavljeno delegatsko vprašanje, če je mogoče, že na današnji 
seji zbora. 

Ugotavljam, da je komisija končala z delom. Prosim za poročilo. 

Franc Zokalj: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 12. sejo 
zbora dne 6. 12. 1978. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 145 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 87 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdrav- 
stvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij, društev ter drugih delovnih skupnosti 5 dele- 
gatov, iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 19. okoliš 1 delegat, 22. okoliš 1 delegat, 
36. okoliš 1 delegat, skupaj trije delegati; s socialno-zdravstvenega področja 
za 1. okoliš 1 delegat; iz kmetijske dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat. Skupaj pet 
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. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? Ce nihče, predlagam, da o poročilu glasujemo. O poročilu 
bomo glasovali v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo 
Komisije, naj to potrdi z dvigom roke; (Vsi delegati glasujejo za. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 12. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, da lahko zbor 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 poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 1. točki dnevnega reda 
uvodno obrazložitev k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
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dela, ki jo bo podal tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, uvodno obrazložitev k predlogu za izdajo zakona o si- 
stemu družbenega planiranja, ki jo bo podal tovariš Jože Zakonjšek, član Iz- 
vršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in 
informacijski sistem, in uvodno besedo k spremljajočim aktom k zvezni reso- 
luciji za prihodnje leto, ki jo bo podal tovariš Jernej Jan, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Prehajamo na določitev dnevnega reda: 
Z dopisi z dne 14. 11. 1978 in 24. 11. 1978 sem razširil dnevni red današnje 

seje z naslednjimi točkami: 
— osnutkom odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska 

deviz za potrebe federacije za leto 1978; 
— osnutkom odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne po- 

litike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1979; 
— osnutkom odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979; 
— osnutkom projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979; 
— osnutkom projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979; 
— osnutkom odloka o skupnem obsegu proračunskih dohodkov federacije 

za leto 1979; 
— osnutkom odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih 

davščin in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se 
v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino; 

— osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in 

— osnutkom odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federa- 
cije za leto 1979. 

Z dopisom z dne 17. 11. 1978 sem umaknil z dnevnega reda 6. točko, in 
sicer uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

Danes umikam z dnevnega reda 2. točko, to je odobritev zapisnika 11. 
seje Zbora združenega dela, ki ga bomo dobili in potrdili na 13. seji zbora, 
ki bo 25. t. m. Zapisnika ni bilo mogoče pravočasno poslati delegatom zaradi 
kratkega roka med prejšnjo in današnjo sejo zbora. 

Glede na navedeno predlagam, na podlagi 24. člena poslovnika Zbora 
združenega dela, za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 12. seje Zbora združenega dela; 
2. osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 
3. osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in o obli- 

kah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejav- 
nostih; 

4. predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja; 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 

na promet nepremičnin, z osnutkom zakona; 
6. razvojna problematika drobnega gospodarstva v SR Sloveniji; 
7. predlog obrtnega zakona; 
8. predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen; 
9. predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od 

prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani 
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in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa pro- 
izvodov in storitev; 

10. predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za po- 
trebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji v letu 1979; 

11. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med 
družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji dnevnikov; 

12. statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samo- 
upravnih interesnih skupnosti SR Slovenije za varstvo pred požarom; 

13. osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe federacije za leto 1978; 

14. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1-978 odstopajo Inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino; 

15. osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979; 
16. osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979; 
17. osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih 

davščin in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se 
v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino; 

18. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
za leto 1979; 

19. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike ter skupnih temeljih kreditne politike v letu 1979; 

20. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979; 
21. osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 

za leto 1979; 
22. družbeni dogovor o izdelavi in financiranju druge izdaje enciklopedije 

Jugoslavije, 
23. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ za leto 1979; 
24. volitve in imenovanja; 
25. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Ce nihče, 

bomo o predlaganem dnevnem redu glasovali. Kdor je za predlagani dnevni 
red, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 
Počakali bomo na prihod delegatov drugih dveh zborov, nato bomo po- 

slušali uvodne obrazložitve. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se nadaljevala ob 11.30) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
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Predlagam da zaradi povezanosti problematike obravnavamo to točko 
skupaj s 3. točko dnevnega reda, to je z osnutkom zvezne reso- 
lucije o odnosih svobodne menjave dela in o oblikah samoupravnega interes- 
nega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Nihče.) 
Ker soglašate s predlogom, bomo hkrati obravnavali osnutek zakona o 

skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutek zvezne resolucije o odno- 
sih svobodne menjav edela in oblikah samoupravnega interesnega organizira- 
nja in odločanja v družbenih dejavnostih. 

Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in o oblikah 
samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih 
je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svoja predstavnika k tema 
dvema točkama dnevnega reda določil tovariša Dušana Šinigoja, podpredsed- 
nika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in tovarišico Jano Ziherl, repu- 
bliško podsekretarko v Izvršnem svetu. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zveznem zboru Skup- 
ščine SFRJ je tovariš Rudi Bregar. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K 2., 3. in 4. točki dnevnega reda sta bila posebej povabljena predstavnika 

Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je bil objavljen 
v Poročevalcu št. 18. 

Z dopisi z dne 7. 11. 1978 smo prejeli predlog za nadaljnjo dodelavo in 
dopolnitev osnutka zakona, z dne 23. 11. 1978 stališča Izobraževalne skupnosti 
Slovenije in z dne 28. 11. 1978 osnutek stališč, ki naj jih sprejme Družbenopo- 
litični zbor na podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Danes smo prejeli informacijo Sveta za družbenoekonomske odnose in 
ekonomsko politiko ter Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi v zvezi z uresničeva- 
njem svobodne menjave dela. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Od- 
bor za družbenopolitični sistem in Odbor za finance, ki so dali skupno poro- 
čilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Osnutek resolucije o odnosih svobodne menjave dela in o oblikah samo- 
upravnega interesnega organiziranja ter odločanja v družbenih dejavnostih 
smo prejeli z dopisom z dne 10. 11. 1978. 

Osnutek resolucije so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za družbenopolitični sistem in Odbor za finance, ki so dali skupno poro- 
čilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala svoje poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik de- 
legacije besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in Komisije še ustno do- 
polniti poročilo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Rajko Orešnik, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš. Prosim! 
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Raj ko Orešnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, skupina delegatov za Zbor občin in zbori Skupščine občine Ma- 
ribor so obravnavali osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
in sprejeli naslednje načelne in konkretne pripombe: 

Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je v mnogočem 
načelen in nedorečen. Mnenja smo, da s takšnim pristopom ne ustvarjamo po- 
gojev za družbenoekonomski položaj delavca, ki ga zahteva zakon o združe- 
nem delu, in da je treba s tem zakonom celovito in jasno postaviti temelje za 
urejanje odnosov na podlagi svobodne menjave dela. 

V splošnem delu tega zakona je potrebno opredeliti načela o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela, področja, na katerih se ta uresničujejo, in 
kako. V posebnem delu zakona pa je potrebno razčleniti skupne osnove za so- 
rodne skupine dejavnosti, na podlagi katerih bodo posebni zakoni konkretno 
opredelili ta načela za posamezna področja dejavnosti. 

V osnutku zakona in predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za nadaljnjo dodelavo osnutka zakona je sicer navedeno, da bo osnutek do- 
polnjen glede nekaterih stvari, ki smo jih omenili, vendar to ni dovolj, ker se 
še vse preveč stvari prepušča posebnim zakonom. Pri tem bi omenil, da je v 
uvodni besedi tovariša Sinigoja to sicer bistveno dopolnjeno in da se bodo 
zaradi tega nekatere naše pripombe z uvodno besedo in razlago v nadaljevanju 
tudi dopolnjevale. 

Opozarjamo tudi, da je treba zakone za posamezna področja, na katerih se 
bo uresničevala svobodna menjava dela, čimprej pripraviti in dati v javno 
razpravo. Osnovne pripombe in stališča k osnutku tega zakona pa so naslednja: 

1. Ne glede na to, da mora zakon opredeliti samo načela in skupne osnove 
svobodne menjave dela, bi kazalo v zakonu izrecno našteti vsa področja, na 
katerih se uresničuje svobodna menjava dela. 

2. V zakonu je potrebno še bolj razčleniti svobodno menjavo dela, ki se 
uresničuje med uporabniki in izvajalci neposredno, to je v krajevnih skupnostih 
ali v enotah in v temeljnih samoupravnih interesnih skupnostih. 

3. Odnosi med enotami, temeljnimi skupnostmi, samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi, širšimi interesnimi skupnostmi oziroma zvezami skupnosti 
niso jasno opredeljeni. To velja še zlasti za vsebinske in organizacijske oprede- 
litve temeljnih samoupravnih interesnih skupnosti kot najbolj neposredne 
oblike dogovarjanja in usklajevanja potreb uporabnikov in možnosti izva- 
jalcev. 

4. Vire sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela je 
treba bolj konkretno določiti s tem zakonom, na podlagi že sprejetih zakonov, 
to je zakona o združenem delu in zakona o ugotavljanju in razporejanju ce- 
lotnega prihodka, ne pa to prepuščati posameznim samoupravnim sporazumom 
o temeljih planov za posamezne dejavnosti. 

5. V 45. členu, ki opredeljuje odločanje delegatov uporabnikov v organih 
upravljanja v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela izvajalcev, naj 
se opredelijo tudi načela enakopravnega sporazumevanja in odločanja z dele- 
gati delavcev v teh organizacijah. 

6. V tretjem poglavju osnutka zakona je treba za uresničevanje svobodne 
menjave dela na področju družbenih dejavnosti opredeliti, kdaj in kako se 
vključujejo skupščine temeljnih družbenopolitičnih skupnosti pri sprejemanju 
predpisov o združevanju sredstev za izvajanje enotnega in skupnega programa 
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skupaj s skupščinami pristojnih samoupravnih interesnih skupnosti. Menimo, da 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti ne bi mogle sprejemati predpisov tudi 
za združevanje sredstev za izvajanje dopolnilnih programov. 

7. Posebej bi bilo potrebno v tem zakonu opredeliti organiziranje in de- 
lovanje samoupravnih interesnih skupnosti s področja gospodarskih dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena ter način združevanja sredstev za te na- 
mene in tudi sestav organov upravljanja v teh organizacijah združenega dela 
ter odločanje delegatov uporabnikov njihovih storitev oziroma proizvodov v 
njihovih organih upravljanja. Člen 43. osnutka je namreč preveč splošen. 

8. V 18. členu osnutek obravnava vrednotenje rezultatov dela in prispe- 
vek izvajalcev k ustvarjanju nove vrednosti. Menimo, da bi bilo potrebno z 
zakonom opredeliti ne le združevanje sredstev kot akontacijo za pokrivanje 
stroškov za opravljanje določenih storitev, temveč tudi vračanje presežka zdru- 
ženih sredstev, ki med letom nastane iz različnih vzrokov. Na primer program 
ni v celoti izpolnjen ali pa je bilo združenih več sredstev, kot je bilo po pro- 
gramu predvideno. 

9. Ne glede na to, da zakon o združenem delu določa možne vire sredstev 
za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela, je potrebno s tem za- 
konom opredeliti te vire in osnove meril za združevanje sredstev za skupne po- 
trebe po posameznih področjih. Neopredeljeni viri, osnove in merila za po- 
samezna področja bi še nadalje povzročali težave pri planiranju, pridobivanju, 
ugotavljanju ter razporejanju dohodka, kar vsekakor otežuje nadaljnje uve- 
ljavljanje dohodkovnih odnosov v vseh organizacijah združenega dela. 

10. S tem zakonom bi morale biti določneje opredeljene skupne osnove za 
opredelitev kriterijev in normativov za cene storitev oziroma povračil. Nedo- 
delanost zakona na tem področju ne prispeva k hitrejšemu uveljavljanju do- 
hodkovnih odnosov svobodne menjave dela in tudi posebni zakoni ne bi mogli 
po skupnih osnovah opredeliti kriterijev za ureditev standardov in normativov 
na posameznih področjih. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Olga 
Abramič, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš! 

Olga Abramič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zaradi izrednega pomena predloženega osnutka zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela so zbori Skupščine občine Kranj obravnavali dne 2.11.1978. 
leta omenjeni osnutek zakona in ga v načelu podprli. Zato bom zanj tudi 
glasovala. 

V razpravi na zborih Skupščine občine Kranj so bile dane številne pri- 
pombe k osnutku zakona, ki jih posredujemo v pismeni obliki z namenom, da 
jih predlagatelj osnutka upošteva pri pripravi predloga zakona. 

Zdi pa se nam potrebno posebej opozoriti na naslednje: 
1. Predlagani osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 

je prenačelen in ne predstavlja zadostne konkretizacije osnov iz ustave in za- 
kona o združenem delu. Premalo je izvirnih določb, s katerimi bi se urejale 
skupne osnove svobodne menjave dela. 

Precej določb je povzetih po ustavi in zakonu o združenem delu. Del II. 
poglavja in skoraj celotna poglavja III do VII vsebujejo določbe, ki se nana- 
šajo samo na posamezna področja svobodne menjave dela in torej ne pred- 
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stavljajo skupnih osnov. Tudi določbe samega osnutka se delno prekrivajo ozi- 
roma ponavljajo. 

2. Mnoga vprašanja, ki jih ureja osnutek glede odnosov med uporabniki in 
izvajalci iz II. poglavja in glede uresničevanja svobodne menjave dela iz III. 
poglavja, bi bila lahko urejena, in verjetno tudi bodo, v republiškem zakonu 
o družbenem planiranju. Mislimo zlasti na določbe o sprejemanju, funkciji in 
vsebini samoupravnih sporazumov o temeljih planov in planov udeležencev 
in dejavnikov v svobodni menjavi dela. 

3. Urejanje samoupravnega organiziranja udeležencev svobodne menjave 
dela, to je IV. poglavje, zlasti samoupravne interesne skupnosti, presega okvire 
zakona, ki so opredeljeni v naslovu, saj se samoupravne interesne skupnosti ne 
ustanavljajo samo zaradi uresničevanja svobodne menjave dela. Tovariš pod- 
predsednik Izvršnega sveta je v uvodni besedi poudaril, da so tudi druge naloge 
s tega področja. Enako velja za reševanje sporov v V. poglavju in za začasne 
ukrepe za varstvo samoupravnih pravic in družbene lastnine v VI. poglavju, 
kolikor seveda ne gre za spore oziroma ukrepe v neposredni zvezi s svobodno 
menjavo dela. 

4. Upoštevati je tudi treba, da bodo svobodno menjavo dela na posameznih 
področjih urejali posebni zakoni. Izvirne določbe o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela so ne samo skromne po obsegu, temveč tudi precej načelne in 
se ne bodo neposredno uporabljale. Če je bil namen predlagatelja strniti neka- 
tera spoznanja in začrtati smer urejanja nekaterih vprašanj pri svobodni me- 
njavi dela, bi se dal ta namen najbrž ustrezneje doseči z drugačnim skupščin- 
skim dokumentom. 

5. Kolikor bi zakon ostal v predloženi vsebini, kar pomeni, da bi med 
drugim urejal tudi splošna vprašanja organiziranja samoupravnih interesnih 
skupnosti in svobodno menjavo dela v njih oziroma prek njih, bi po našem 
mnenju moral načelno urediti način zagotavljanja in uveljavljanja širših druž- 
benih interesov pri določanju in uresničevanju posebnih samoupravnih spo- 
razumov ali pogodb med uporabniki in izvajalci oziroma bi moral urediti so- 
delovanje družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij pri 
delu samoupravnih interesnih skupnosti v zadevah širšega, skupnega oziroma 
posebnega družbenega pomena. 

Nadalje bi moral vsaj delno konkretizirati ustavne določbe glede temeljnih 
skupnosti, enot skupnosti širših skupnosti, zvez in drugih združenj v tem 
smislu, da bi načelno opredelil pogoje za posamezne oblike organiziranja in 
druga vprašanja skupnega pomena v zvezi z njimi. 

Nadalje bi moral načelno urediti postopke usklajevanja pri svobodni me- 
njavi dela na področju družbenih dejavnosti in določenih dejavnosti materialne 
proizvodnje, tako na občinski kot na republiški ravni, zlasti pri srečanju tako 
imenovanega horizontalnega in vertikalnega usklajevanja. Nepotrebno je do- 
kazovati, da je in bo usklajevanje nujno. Bilo bi pa prav, če bi zakon določil 
pravice in obveznosti posameznih dejavnikov, pa tudi opredelil postopke pri 
usklajevanju. Zdi se nam, da ne bi bilo prav, če bi navedena vprašanja pre- 
puščali zakonom za posamezna področja ali jih celo pustih neurejena. 

6. Kot splošno pripombo k osnutku naj navedemo še to, da je besedilo 
zapleteno, neprecizno, polno ponavljanj in hkrati nelogičnih razlik, napisano v 
težko razumljivem jeziku in da ima obrazložitev značaj malo širšega kazala, 
saj samo na kratko povzema vsebino posameznih poglavij, ne navaja pa no- 
benih dilem, alternativ in končno razlogov za posamezne rešitve. 
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V pismeno predloženem gradivu je vrsta konkretnih pripomb, ki se nana- 
šajo na definicije posameznih pojmov, na različno uporabo terminov za iste 
dokumente in na ne dovolj jasno opredelitev pri posameznih členih. Tako na 
primer ni jasno, kdo so udeleženci svobodne menjave dela v krajevni skup- 
nosti, kdo so podpisniki ustreznih samoupravnih sporazumov, to sta 41. in 42. 
člen, nadalje je neustrezna izpeljava delegatskega sistema, 54. člen, sklepi skup- 
ščine samoupravne interesne skupnosti, ki zadevajo neodtujljive pravice ude- 
ležencev v svobodni menjavi dela pa bi morali biti sprejeti z ustrezno kvali- 
ficirano večino, saj je najbrž pretirana in nerealna zahteva po soglasju vseh 
delegatov. Postavlja se tudi vprašanje odsotnih delegatov. Pri tem ne bi smeli 
prezreti, da bodo o neodtujljivih pravicah praviloma udeleženci sklepali samo- 
upravne sporazume in da skupščina ne bo imela drugih pristojnosti, kot da 
usklajuje stališča, oblikuje predloge in skrbi za izvajanje sprejetih samouprav- 
nih sporazumov (55. člen). 

Predlagam, da se osnutek zakona sprejme in pri tem upoštevajo pripombe. 
Pri pripombah in predlogih, ki ne bodo sprejeti, naj predlagatelj pojasni raz- 
loge, zakaj jih ni mogel upoštevati. 

Predsednik Emil Tomažič: Vabim vse delegate, ki imajo namen raz- 
pravljati tudi pri 3. točki dnevnega reda, da se že sedaj prijavijo k razpravi, 
glede na to, da smo obravnavo 2. in 3. točke združili. 

Besedo ima tovariš Anton Kerčmar, delegat za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 35. okoliš! 

Anton Kerčmar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov, 
ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, sta na sestanku dne 4. 12. 1978 ob obravnavanju gradiva za 12. sejo 
Zbora občin in 12. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije pred- 
lagali naslednje pripombe k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela: 

Čeprav so že vsi trije odbori Zbora občin oblikovali stališča, mnenja in 
predloge, kako proučiti možne oblike medrepubliškega sodelovanja oziroma 
usklajevanja pri zadevah, ki so skupnega pomena za vse republike in pokrajini, 
kajti osnutek zakona takšnega usklajevanja ne predvideva, menim, da je po- 
trebno povedati, da sta tudi naši skupini mnenja, da je ta koordinacija po- 
trebna. 

Skupini delegatov sta nadalje obravnavali problematiko izplačila prispev- 
kov iz osebnih dohodkov, ki jih plačujejo zaposleni iz svojega dohodka ob- 
činam, kjer stalno prebivajo. To problematiko so že leta 1976 obravnavali na 
koordinacijskem sestanku predstavniki republiških sekretariatov za finance in 
SDK, skupno z nekaterimi predstavniki organizacij združenega dela. Zaradi 
obsežnosti problema raznovrstnosti prispevkov naj jih nekaj navedem. To So: 
prispevek za osnovno izobraževanje, prispevek za kulturo, prispevek za socialno 
skrbstvo, prispevek za telesno kulturo, prispevek za neposredno otroško var- 
stvo, občinski davek iz osebnega dohodka, občinski davek iz osebnega do- 
hodka za skupnost občin, republiški prispevek za osnovno izobraževanje, re- 
publiški prispevek za kulturo, občinski prispevek za prosvetne namene, pri- 
spevek za varstvo pred požari itd. Vseh teh prispevkov je skupaj 36. Kljub 
temu pa obstajajo še drugi prispevki. Z novimi samoupravnimi sporazumi se 
pojavljajo nenehno nove vrste prispevkov, ki bremenijo dohodek zaposlenih. 
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Treba je nekje potegniti mejo in določiti, kaj gre lahko iz naziva osebnih 
dohodkov in kaj iz dohodka tozda. 

Obstajajo še vedno primeri, ko nekatere občine predpisujejo prispevke za 
nazaj, kar pomeni ponavljanje obračunov osebnih dohodkov za več mesecev in 
s tem velikanske stroške delovnim organizacijam. 

Uvedba zbirnih stopenj naj bi zmanjšala vsaj število prenosnih nalogov, 
vendar se sedaj pojavlja vse več prispevkov, ki ne gredo v zbirno stopnjo, 
temveč jih je treba nakazovati posebej, tako da se je stanje še bolj zapletlo, 
saj je sedaj treba dodatno vedeti, kateri prispevki gredo v zbirno stopnjo, 
kateri pa se nakazujejo posebej. Število virmanskih nalogov se pri tem ni 
bistveno zmanjšalo. 

Pri objavljanju posameznih stopenj prispevkov vlada velik nered. Občine 
ne objavljajo sprememb v uradnih listih republik oziroma pokrajin, kot to 
zahteva zakon, če pa jih že objavljajo, so dostikrat napačne ali pa so objav- 
ljene preveč zamotano z naštevanjem številk uradnih listov za nazaj. Tako 
je treba pregledati obilico gradiva, da se ugotovi pravo stanje. Nekatere občine 
so to rešile s pregledom stopnje v obliki tabel, kar je zelo primerno. 

Republike se nadalje na primer niso sporazumele med seboj o stanovanj- 
skih prispevkih. Ti gredo iz dohodka tozda in je razumljivo, da se v SR Slo- 
veniji ne da nakazati stanovanjskega prispevka za solidarnostni sklad na pri- 
mer po stopnjah SR Srbije. 

Problem je tudi objavljanje bančnih računov, na katere je treba nakazo- 
vati prispevke. Ce se stopnje še nekako objavljajo, pa številk računov skoraj 
nihče ne objavi, zato se prispevki dostikrat vračajo nazaj, s tem pa se povečuje 
delo služb, ki iščejo pravilne podatke. Taka neenotnost dela velike težave, še 
posebej v mehanografski obdelavi, kjer je potrebno velikokrat spreminjati 
programe, kar je zvezano s časom in materialnimi stroški. 

Prav zaradi dosedanje neenotnosti sta skupini delegatov mnenja, da bi to 
problematiko skušaj razrešiti predloženi zakon s pomočjo koordinacije. Repu- 
bliški sekretariati za finance bi z medsebojnim dogovarjanjem lahko dosegli 
poenoten način objavljanja stopenj in prispevkov za celotno državo. 

Skupini delegatov utemeljujeta ta predlog s stroški razdeljevanja pri- 
spevkov, ki so narasli v težke milijarde, prav pri velikokrat nepotrebnem in 
odvečnem administrativnem delu pa se lahko veliko prihrani. 

Glede na to, da osnutek zakona ne predvideva koordinacije v zadevah 
skupnega pomena, skupini delegatov poudarjata, da je koordinacija nujno po- 
trebna pri razreševanju vseh problemov, ki so v zvezi z načinom nakazovanja 
prispevkov družbi in enotnimi načeli objavljanja prispevkov, prispevnih sto- 
penj in računov s področja osebnih dohodkov. Tako poenoten način naj občine 
objavljajo v uradnih listih socialističnih republik in avtonomnih pokrajin, ki so 
dostopni vsem organizacijam združenega dela in delovnim skupnostim. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Bojan 
Marolt, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš. 
Prosim! 

Bojan Marolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela so razpravljale 
družbenopolitične organizacije v občini Celje, Svet za družbene dejavnosti 
občine Celje, samoupravni organi samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih 
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skupnosti in tozdov ter vsi zbori Skupščine občine Celje, kakor tudi skupina 
delegatov s področja gospodarstva, 1. okoliš, s sedežem v občini Celje. 

Pri obravnavi ustreznosti osnutka zakona smo izhajali iz stališč, koliko se 
predložene rešitve skladajo z ustavo in zakonom o združenem delu kot temelj- 
nima aktoma in kakšne so dosedanje pozitivne izkušnje s področja svobodne 

'menjave dela, ki bi jih bilo treba vgraditi v zakon, oziroma na katera vpra- 
šanja, ki so se pojavila pri dosedanjem delu, bi moral zakon odgovoriti. 

Na podlagi tako zastavljene razprave je bilo izoblikovano in sprejeto sta- 
lišče, da osnutek zakona predstavlja pomembno usmeritev in podlago za raz- 
voj svobodne menjave dela. Ugotovljeno je bilo tudi, da je javna razprava 
v celoti potrdila pripombe Republiškega izvršnega sveta, ki jih je ta izobli- 
koval na podlagi mnenj in stališč Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve. 

Pri nadaljnji obdelavi osnutka oziroma pri pripravi predloga predlagamo, 
da se predloženi osnutek dopolni oziroma oceni še z naslednjih vidikov: 

1. Podrobneje je treba opredeliti, katera področja svobodne menjave dela 
se bodo uredila s tem zakonom. 

2. Izhajajoč iz usmeritve o enakem družbenoekonomskem položaju delav- 
cev izvajalcev storitev bi bilo potrebno podrobneje opredeliti zlasti kriterije za 
ugotavljanje vpliva izvajalcev na večjo produktivnost v združenem delu in 
razvoj družbe. 

3. Pri dosedanjem sporazumevanju se je nenehno pojavljalo vprašanje 
delavcev v dislociranih enotah v svobodni menjavi dela. Osnutek sicer v ne- 
katerih določilih skuša to urediti, vendar menimo, da je premalo precizen in 
bi bilo nujno, da se temu vprašanju posveti več pozornosti. Problem se po- 
javlja predvsem v tozdih z velikim številom poslovnih enot in poslovalnic, ki so 
v drugih občinah ali celo republikah. Kako naj se v tozdih odločajo o svobodni 
menjavi dela, če vključujejo delavce iz več občin in celo republik, na primer 
trgovina »Borovo«, ko je treba obravnavati in sklepati o sporazumih in drugih 
gradivih iz vseh občin, kjer so te poslovalnice. 

4. Pri opredeljevanju področij svobodne menjave dela bi bilo potrebno v 
zakonu, v okviru določil o socialni varnosti, več povedati o nadomestilih, na 
primer v zdravstvu, socialnem skrbstvu, zaposlovanju, otroškem varstvu itd. 

5. Natančneje bi bilo potrebno opredeliti tudi namembnost sredstev za 
razširitev materialne osnove dela prek samoupravnega sporazumevanja in 
prek referenduma. 

6. Določilo o dvodomnosti skupščin je vprašljivo, zlasti na primer tam, kjer 
ni izvajalcev (zaposlovanje na primer). 

7. Nedodelana je tudi neposredna svobodna menjava dela. Določila s tem 
v zvezi je potrebno bolj konkretizirati, opredeliti pogoje in normative te me- 
njave, vzpostaviti razmerja neposredne menjave do samoupravnih interesnih 
skupnosti in podobno. 

K posameznim členom smo izoblikovali naslednje konkretne pripombe: 
K 25. členu: V drugi točki je treba precizirati, katere so »najmanj enake 

obveznosti«. V tretji točki je potrebno doseženo družbeno produktivnost kon- 
kretizirati. Ali je pri tem merilo občina ali republika? 

K 32. členu: Postavlja se vprašanje, kaj se v samoupravnih interesnih 
skupnostih združuje, o čem se dogovarja in kdo se dogovarja. Ta člen je v 
nasprotju z drugim odstavkom 27. člena. 
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K 33. členu: Potrebno bi bilo navesti, kje se lahko združuje na ravni 
republiških samoupravnih interesnih skupnosti. 

K 34. členu: Menimo, da bi bilo potrebno načela solidarnega združevanja 
sredstev bolj konkretizirati. 

K 41. členu: Zadnji odstavek tega člena izključuje menjavo dela prek 
samoupravnih interesnih skupnosti, kar ni v skladu s 46. členom. Predlagamo, 
da se smiselno doda še besedilo »ali v ustreznih drugih samoupravnih interes- 
nih skupnostih«. 

K 43. členu: Ta člen ni v soglasju z 41. členom, ki zadeva komunalne de- 
javnosti. V obeh členih se izpostavlja komunalna dejavnost, čeprav je to re- 
šeno že v 41. členu. 

K 57. členu: V prvem odstavku predlagamo, da se opravljanje del skup- 
nega pomena uredi s sporazumom, ne pa z dogovorom kot navaja besedilo. 
V tem členu bi bilo potrebno opredeliti tudi možnost ali nemožnost povezave 
strokovnih služb s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in delovnimi skup- 
nostmi skupnih služb izvajalcev. Menimo, da delovna skupnost skupnih služb 
izvajalcev ne more opravljati nalog za potrebe samoupravnih interesnih skup- 
nosti. 

K 66. členu: Postavlja se vprašanje, ali so to ukrepi proti samoupravni 
interesni skupnosti ali posameznim delavcem. Predvsem v prvih dveh alineah 
naj bi ta ukrep izvedla skupščina samoupravne interesne skupnosti na predlog 
ali pobudo družbenopolitične skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! S tem je lista prijavljenih 
razpravljalcev izčrpana. Kdo še želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Viljem 
Ulaga, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 5. okoliš! 

Viljem Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva ter za Zbor Skupščine SR Slovenije iz Žalca sta na seji dne 
4. 12. 1978 obravnavali osnutek zakona ter sklenili posredovati svoja mnenja 
Skupščini SiR Slovenije. Ocenjujoč predloženi osnutek v celoti smo bili mnenja, 
da je osnutek zakona ustrezna podlaga za nadaljnje dograjevanje in dodelavo 
zakona, vendar da zahteva še nekatere bistvene dopolnitve. 

V zvezi s planiranjem, ki ga opredeljuje osnutek, menimo, da je potrebno 
časovno uskladiti sprejetje zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije z enotno metodologijo. Časovno neusklađeno spre- 
jetje obeh zakonov ni sprejemljivo, posebno še zato, ker je naloga za pripravo 
srednjeročnih planov za obdobje 19811—1985 tik pred vrati in bi zavlačevanje 
sprejetja omenjenih zakonov z enotno metodologijo postavilo planiranje za 
novo srednjeročno obdobje v nemogoč položaj. 

Pri pripravi predloga zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
je potrebno opredeliti vsa interesna področja družbenih dejavnosti, ki so pred- 
met dogovarjanja na področju menjave dela, ali pa naštevanje v celoti opustiti. 
Na primer v 4. členu in nekaterih drugih členih sedanjega osnutka telesna 
kultura ni opredeljena, isti osnutek pa jo drugje omenja. 

V zvezi s financiranjem družbenih dejavnosti je v osnutku zakona ostalo 
mnogo nedorečenega in nedodelanega, čeprav so merila za ugotavljanje cen 
storitev konkretizirana. Gre namreč za to, da se v sedanji obliki dogovarjanja 
prek interesnih skupnosti, na podlagi delovnih programov, financira cela vrsta 
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humanitarnih društev in organizacij, kot so na primer Rdeči križ, društva pri- 
jateljev mladine in podobna, zanje pa v sedanjem osnutku zakona ni osnov za 
financiranje, njihovih finančnih planov pa ni mogoče vkalkulirati v elemente 
financiranja, ki jih predvideva predloženi osnutek, niti ni mogoče, da s svojimi 
programi v smislu neposredne svobodne menjave dela prihajajo posamezno 
pred združeno delo. 

V osnutku je opredeljena vloga krajevne skupnosti tako glede planiranja 
kot tudi kot udeleženca dogovarjanja v smislu neposredne svobodne menjave 
dela, niso pa sočasno zagotovljeni pogoji za realizacijo predvidenih nalog. Me- 
nimo, da so posamezne krajevne skupnosti postavljene v dokaj neenak po- 
ložaj. Razvite krajevne skupnosti, ki imajo v svojem območju sedeže tozdov, bi 
razpolagale z ustrezno kadrovsko in materialno podlago in bi imele zagotov- 
ljene pogoje za nadaljnje razvijanje. 

V popolnoma drugačnem položaju so že in bi bile v bodoče še bolj tiste 
krajevne skupnosti, ki v svojem območju nimajo tozdov. Občani, ki so sicer 
stanovalci te krajevne skupnosti, pa svoje delo združujejo v sosednih krajevnih 
skupnostih ali celo v sosednih občinah, svoje potrebe in interese, ki se kažejo 
kot življenjska nujnost, pa uresničujejo v kraju stanovanja, od otroškega var- 
tva, stanovanjskih in komunalnih potreb in, trgovin do osnovnega šolstva, iz- 
obraževanja in podobno. Dosedanje izkušnje nam kažejo, da tozdi s sedežem v 
območju druge občine nimajo in nočejo imeti posluha za financiranje naštetih 
potreb. Mnenja smo, da se mora z zakonom zagotoviti čvrsto izhodišče za fi- 
nanciranje tudi takih »obmejnih« krajevnih skupnosti in seveda tistih, ki v 
svojem območju nimajo sedežev tozdov. 

V zvezi z opredelitvijo v osnutku zakona, da so odločitve in sklepi skup- 
ščine samoupravne interesne skupnosti, ki zadeva neodtujljive pravice udele- 
ženih v svobodni menjavi dela, sprejete takrat, ko je doseženo soglasje vseh 
delegatov zbora uporabnikov in izvajalcev ter med zboroma, velja verjetno ne- 
katere pravice določiti tudi skupščini družbenopolitične skupnosti. To zato, 
ker iz dosedanjih izkušenj vidimo, da popolnega soglasja ni mogoče doseči, kar 
je najbolj vidno v konkretnih primerih, ko gre za financiranje družbenih de- 
javnosti in ko družbenopolitične skupnosti sprejemajo odloke o veljavnih pri- 
spevnih stopnjah, ki so bile dogovorjene v postopku svobodne menjave dela. 
Na podlagi sprejetih odlokov so sedaj zavezanci financiranja tudi nepodpisniki 
sporazumov. V nasprotnem primeru bi bili delovni ljudje tistih temeljnih orga- 
nizacij, ki so sporazume podpisale, v neenakem položaju nasproti delovnim 
ljudem tistih temeljnih organizacij, ki sporazumov zaradi kakršnihkoli vzro- 
kov niso podpisale. 

Končno pripominjamo, da smo uživalci dobrin družbenega standarda 
bodisi neposredno bodisi posredno vsi delovni ljudje ali občani, medtem ko 
plačniki družbenih dejavnosti le nismo vsi. Odvisno je od virov financiranja 
družbenih dejavnosti. Večina se jih financira iz bruto osebnih dohodkov, zaradi 
česar so torej plačniki teh dejavnosti le tisti delovni ljudje, katerim se pri- 
spevek izloča ob izplačilu osebnih dohodkov, medtem ko so kmečki in morda še 
nekateri drugi zavezanci soudeleženi pri financiranju samo nekaterih družbe- 
nih dejavnosti.. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Če 
nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema osnutek zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela s predlogom za nadaljnjo dodelavo 
in dopolnitev osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije, predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih 
gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

3. Zbor združenega dela priporoča delegacijam temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, družbenopolitičnim organizacijam, občinskim skup- 
ščinam, skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti in drugim družbenim 
dejavnikom, da o osnutku zakona o osnovah svobodne menjave dela še naprej 
razpravljajo in zavzemajo stališča ter o predlogih, pripombah in mnenjih ob- 
veščajo Skupščino SR Slovenije in njen izvršni svet. 

4. Zbor združenega dela podpira osnutek resolucije o odnosih svobodne 
menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odlo- 
čanja v družbenih dejavnostih, ki naj ureja le temeljna vprašanja, na podlagi 
katerih bodo lahko republike in avtonomni pokrajini sprejele zakone s tega 
področja. 

5. Za oblikovanje stališč, mnenj, predlogov in pripomb, ki naj jih posre- 
duje Skupščina SR Slovenije Zveznemu zboru Skupščine SFRJ, se oblikuje 
v Skupščini SR Slovenije skupina delegatov. 

6. Zbor združenega dela imenuje v skupino delegatov iz prejšnje točke 
tovarišico Vido Habjanič, članico Odbora za družbenoekonomske odnose, Roka 
Pavšiča, člana Odbora za družbenopolitični sistem, in tovarišico Stanko Pospiš, 
članico Odbora za finance. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
(Nihče.) 
Prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (139 delegatov gla- 

suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Prav tako ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej 
obvestil. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil to- 
variša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Z dopisom z dne 23. 11. 1978 smo prejeli gradivo za pripravo zakona o si- 

stemu družbenega planiranja, z dopisom z dne 27. 11. 1978 pa smo prejeli 
mnenja in predloge Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in Odbor za finance, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj, ki je dal poročilo, Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja našega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanj sko-komunal- 
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na vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Boris Kralj, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Boris Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je obravnavala gradivo za pripravo zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter ugotovila naslednje: 

— Gradivo vsebuje precej novosti, ki jih ne obravnava zvezni zakon in ki 
naj bi jih v bodoče obravnaval republiški zakon. 

— Gradivo sicer izhaja iz zveznega zakona in njegovih članov, vendar je še 
vedno nesistemsko urejeno, predvsem glede vrste planov v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in krajev- 
nih skupnostih ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Posa- 
mezni plani se med nosilci planiranja tako prepletajo, da onemogočajo hitro in 
jasno razumevanje. 

— Podlaga za planiranje, to je statistični podatki, predvsem za planiranje 
na področju družbenopolitičnih skupnosti v občinah, je dokaj pomanjkljiva, 
zato se postavlja vprašanje utemeljenosti in realnosti ocen pri planiranju. 

— Velika ovira za planiranje in analize je nedodelana enotna metodo- 
logija in minimum obveznih enotnih kazalcev za ekonmske, socialne, prostor- 
ske in druge temelje družbenega planiranja, pri čemer bi bilo treba v zakonu 
določiti roke za izdajo teh določil. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščinskih 
teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa. 
(Nihče.) 

Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin, 
z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico 
Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
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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. ^ 

Ima kdo kakšno pripombo k predlogu Izvršnega sveta? (Ne.) Ce nihče, mo- 
ramo o predlogu glasovati. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim gla- 
suje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Tako bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in 

osnutek zakona. 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona sta obravnavala Odbor za 

finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora 

in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivan Marjek, delegat za Zbor 

združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš. Prosim! 

Ivan Marjek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
promet nepremičnin, z osnutkom zakona, imamo pripombo. 

Na 10. seji skupine delegatov, ki za zbore Skupščine SR Slovenije delegi- 
rajo delegate iz občine Kranj, ki je bila dne 4. 12. 1978, je bil pri obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
promet nepremičnin z osnutkom zakona sprejet sklep, da se na seji Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije posreduje naslednja pripomba: 

Menimo, da je potrebno predlog, da je občina oproščena prometnega davka, 
če odkupi nepremičnino, ki je potrebna za uresničevanje njenih nalog, enako- 
vredno razširiti tudi na krajevne skupnosti kot organe samostojnega samo- 
upravljanja, ki so prevzeli precejšen del nalog v okviru občin. Zato naj se 
vnese v predlog zakona ustrezna določba. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Ker ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
tale sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 
na promet nepremičnin, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga 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, prosim, da o sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o raz- 
vojni problematiki drobnega gospodarstva v SR Sloveniji. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovariša Ivana Kogovška, podsekretarja v Republiškem sekretari- 
atu za industrijo. 

li 
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;K tej, 7., 8. in 9. točki dnevnega reda je bil posebej povabljen predstavnik 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

Poročilo je obravnaval Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki je dal po- 
ročilo. Danes smo prejeli na klop mnenja in predloge Republiškega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan 
Kogovšek. Prosim! 

Ivan Kogovšek: Dovolite, tovariš predsednik in tovarišice in tovariši 
delegati, da pred razpravo o razvojni problematiki drobnega gospodarstva v 
SR Sloveniji opozorim na nekatera vprašanja, pomembna za oblikovanje stališč 
in sklepov o tem gradivu. 

Z drobnim gospodarstvom poimenujemo v tem gradivu razvejane, sprem- 
ljajoče in dopolnilne dejavnosti majhne industrije in obrti kot dopolnilo ma- 
tični industrijski, turistični in drugi družbeni proizvodnji. 

S tem se nikakor ne opuščajo vpeljani pojmi, kot so obrt, gostinstvo in 
podobno, ampak je drobno gospodarstvo skupen izraz, ki s stališča tehnologije 
in dejavnosti pokriva drobno industrijsko in obrtno proizvodnjo ter manjše 
obrate v gostinstvu, tako v združenem delu kot v individualnem sektorju ter v 
različnih oblikah njegovega združevanja in povezovanja v združeno delo. 

Zato pojma drobno gospodarstvo ne moremo enačiti s panogami ali vejami 
gospodarske dejavnosti, temveč daje ta pojem specifično obeležje majhnim 
proizvodnim enotam, predvsem delovno intenzivnih dejavnosti, ki se lahko ne- 
nehno in hitro prilagajajo razvoju gospodarstva in potrebam prebivalstva v do- 
ločenem območju. Zaradi teh svojih lastnosti in možnosti policentričnega raz- 
voja, ob razmeroma majhnih naložbah na enega delavca, je drobno gospo- 
darstvo in v njegovem okviru samostojno osebno delo čedalje pomembnejši 
dejavnik za naš celotni gospodarski in družbeni razvoj. Kajti smotrno organi- 
ziranost sodobne industrije, uvajanje velikoserijske proizvodnje in uvajanje 
sodobne tehnologije v proizvodnjo so nujno povezani z zožitvijo in izločanjem 
tistih izdelkov in polizdelkov, ki se izdelujejo v manjših količinah ali pa na 
podlagi posamičnih naročil. Zato je treba vzporedno z razvojem velike indu- 
strije, turizma in druge družbene proizvodnje razvijati tudi tako imenovano 
spremljajočo dejavnost drobnoindustrijske in obrtne proizvodnje, izdelkov in 
sestavnih delov za zadovoljevanje potreb velike industrije in za popestritev 
ponudbe teh proizvodov in storitev. 

Krepitev drobnega gospodarstva za zadovoljevanje potreb industrije in 
prebivalstva pomeni torej krepitev celotnega gospodarskega potenciala in bo- 
gatitev trga. 

Drobno gospodarstvo često predstavlja celo osnovni člen določenih pro- 
dukcijskih možnosti, neredko pa je podmladek v rasti industrije, o čemer nam 
pričajo številni primeri na razvojni poti nekaterih naših delovnih organizacij. 

Razvoj drobnega gospodarstva je posebno pomemben z vidika zaposlovanja, 
ki lahko vpliva na povečanje delovnega angažiranja prebivalstva, na razvoj 
drobnih inventivnih dejavnosti in na bolj smotrno zaposlovanje delavcev z 
industrijskih in drugih gospodarskih področij, zlasti kadar je to potrebno za- 
radi spremenjenih tržnih, tehnoloških in drugih pogojev. 

Zaradi specifičnih lastnosti delovno intenzivnih dejavnosti drobnega go- 
spodarstva se namreč odpirajo možnosti za hitro in vsestransko zaposlitev de- 
lavcev, ki si na višji ravni strokovnega dela zagotavljajo tudi realno višji osebni 
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dohodek. Prednosti razvoja drobnega gospodarstva se kažejo tudi na nezadostno 
razvitih področjih za poživitev gospodarskih aktivnosti. Kaj kmalu lahko drob- 
no gospodarstvo postane eden od pomembnejših virov dohodka za pokrivanje 
gospodarske in družbene infrastrukture krajevnih skupnosti in širših področij. 
Večja in hitrejša disperzija enot drobnega gospodarstva je velikega pomena 
tudi z obrambnega vidika, zlasti v pogojih splošnega ljudskega odpora, nadalje 
zaradi širjenja tehnične kulture, enakomernejšega in uravnovešenejšega go- 
spodarskega in družbenega razvoja, zaposlovanja zdomcev in zaviranja de- 
populacije podeželja. Pri tem je še posebnega pomena odpiranje novih pro- 
izvodnih enot v večjih delovnih organizacijah, tako da jih kompletno vključijo 
v gospodarske tokove ter v reprodukcijske in dohodkovne odnose. Poslovno- 
tehnično sodelovanje in nuđenje ptomoči s strani nosilcev, zlasti glede projekti- 
ranja, razvoja tehnologije, raziskave trga in podobno, mora postati trajna oblika 
sodelovanja, ki naj temelji na vzajemnem interesu. S tem si tudi matična indu- 
strija zagotavlja poslovne odnose s tehnično—tehnološko in ekonomsko uspo- 
sobljenimi poslovnimi partnerji, ki večajo njeno konkurenčno sposobnost in 
reproduktivno sposobnost. 

Drobno gospodarstvo je značilno tudi po tem, da ob relativno nizkih na- 
ložbah z uporabo sodobne tehnologije dosega optimalne rezultate. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ko govorimo o drobnem gospodarstvu, ima- 
mo torej pred očmi številne majhne delovne organizacije, ki zaposlujejo manjše 
število delavcev ali pa 100 in celo več delavcev, ter individualni sektor obrti, v 
katerem se praviloma lahko zaposli največ do 5 delavcev. Vendar šteje indivi- 
dualni sektor drobnega gospodarstva pri nas nad 45 000 delovnih ljudi, to je 
več, kot polovica vseh delovno angažiranih ljudi, ki delajo na področju drobne- 
ga gospodarstva. Zato je drobno gospodarstvo pomemben dejavnik za vključe- 
vanje samostojnega osebnega dela in sredstev občanov v procesu družbene 
reprodukcije. 

Prek različnih oblik osebnega dela, ki v naših razmerah postaja sestavni 
del socialističnega dela in specifična oblika združenega dela ob njegovem 
povezovanju z združenim delom, se odpira pot novim samoupravnim družbeno- 
ekonomskim odnosom tudi na tem področju, in sicer posebno s pospeševanjem 
in širjenjem pogodbenih organizacij združenega dela. 

S tem se odpirajo še večje možnosti za ustvarjanje novih ekonomsko in 
tehnološko optimalnih majhnih zmogljivosti, ki pokrivajo prostor med zmog- 
ljivostmi klasičnega opravljanja gospodarskih dejavnosti s samostojnim oseb- 
nim delom in med mejno zmogljivostjo organizacij združenega dela. Tako 
usmeritev omogočata ustava in zakon o združenem delu. 

Dosledna uporaba ustavnih načel o osebnem delu, zakona o združenem 
delu in novega obrtnega zakona ter vsestranska podpora družbe lahko v pre- 
cejšnji meri pomagata krepiti materialno osnovo in stabilnost tega sektorja 
združenega dela in pospešita tendence njegove socialistične preobrazbe. 

Tudi individualni sektor samostojnega osebnega dela s srdestvi v lasti ob- 
čanov je zelo pomemben za celoten gospodarski in družbeni razvoj, zlasti še za 
izpopolnjevanje gospodarske strukture. Zagotavlja namreč široko izbiro blaga 
in storitev, ki jih ni mogoče rentabilno proizvajati v večjih organizacijah zdru- 
ženega dela. Ustvarja pogoje za hitrejšo rast življenjske ravni ter prispeva k 
zadovoljevanju čedalje bolj razvitih potreb gospodinjstev in občanov po raznih 
storitvah. Končno, kar je še posebej pomembno, povečuje obseg zaposlovanja 
in delovnega angažiranja prebivalstva. Na področju osebnega dela torej še 

u* 
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zdaleč nismo izkoristili vseh možnosti, ki jih imamo za razvoj tega dela na 
sedanji stopnji razvoja proizvajalnih sil naše družbe. 

Tovarišcie in tovariši delegati! Ne bi rad ponavljal, kar je bilo že pove- 
dano o razvojni problematiki, o dosedanjih rezultatih in problemih, ki sprem- 
ljajo razvoj drobnega gospodarstva, čeprav menim, kar naj ne izzveni ne- 
skromno, da so bili prav na tem področju v tem srednjeročnem obdobju do- 
seženi precejšnji uspehi, in to prav po zaslugi v srednjeročnem planu jasno 
opredeljene politike in ciljev, ki čedalje bolj dobivajo svoje mesto v družbenih 
planih občin, krajevnih skupnosti in delovnih organizacij. 

Iz navedenih problemov, ki spremljajo prilagajanje drobnega gospodar- 
stva potrebam gospodarskega in družbenega razvoja v Socialistični republiki 
Sloveniji, ter iz ugotovitev, zaključkov in predlogov se zrcalijo številne aktiv- 
nosti in naloge, ki jih bo treba operacionalizirati, glede na razmere in kon- 
kretne probleme v določenih sredinah. Te naloge, ukrepe in aktivnosti je 
treba opredeliti kot povsem konkretne in nujne ter jim določiti posamezne 
nosilce in roke. (Nekatere naloge, pomembne za izvršitev srednjeročnega na- 
črta, pa so že opredeljene v osnutku resolucije za leto 1979, druge pa so dolgo- 
ročnega značaja in zahtevajo kontinuirano delovanje vseh dejavnikov, kra- 
jevne skupnosti, občinske skupščine, Gospodarske zbornice, splošnih združenj 
in družbenopolitičnih organizacij. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prepričan sem, da bo ocena razvojne pro- 
blematike drobnega gospodarstva, obogatena z današnjo delegatsko razpravo, z 
zaključki in sklepi, solidna podlaga in trdna opora za konkretno operativno 
delo in aktivnosti na vseh ravneh našega družbenega in gospodarskega delo- 
vanja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi poročevalec Odbora za 
družbenoekonomski razvoj našega zbora poročilo še ustno dopolniti? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Ferdo Prezelj, de- 
legat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 9. okoliš! 

Ferdo Prezelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela in 
Zbor občin v Skupščine SR Slovenije iz občine Idrija je bila dne 27. 11. 1978 
obravnavana razvojna problematika drobnega gospodarstva v SR Slovenij. 

Skupina delegatov soglaša z ugotovitvami, ki se navajajo v omenjenem 
gradivu, in meni, da je bil dosedanji odnos celotne družbe do razvoja obrti in 
osebnega dela preveč pasiven. Zato bi morali še bolj družbeno podpreti razvoj 
drobnega gospodarstva. 

Skupina delegatov v celoti podpira nakazane ukrepe, ki bodo prispevali k 
pravilnejšemu odnosu do drobnega gospodarstva, da bo ta gospodarska panoga 
začela ustvarjati pomembnejši delež dohodka. Kljub temu pa menim, da je 
nujno poudariti nekatere probleme, ki predstavljajo določene ovire za večji 
razvoj samostojne obrti. 

Davčna politika. Lestvica za plačilo davka iz dohodka za obrtne dejavnosti 
je preveč progresivna, zato se dogaja, da obrtniki ne želijo večati obsega po- 
slovanja in raje za nekaj časa obratovalnice zaprejo. Osebni dohodki samo- 
stojnega obrtnika so določeni prenizko, kljub vsem pribitkom, ki se jih upošteva. 
Njihovo delo bi moralo biti ovrednoteno tudi kot delo vodje ali poslovodje. 
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Davčne obveznosti bi morale biti različne, glede na udeležbo živega dela v do- 
ločeni storitvi ali izdelku (razlike med proizvodno in storitveno obrtjo). 

Davčne olajšave so v današnji obliki nestimulativne, ker se nanašajo samo 
na občinski davek nad dohodkom, ki se priznava za osebni dohodek. Storitveni 
obrtniki ga praktično ne plačujejo. Za deficitarne dejavnosti bi morali pred- 
lagati tudi olajšave pri prispevkih za skupno porabo. 

Gostinski obrati v oddaljenih vaseh, daleč od prometnic, bi morali biti 
oproščeni plačevanja dajatev, sicer jih bodo zaprli, ker imajo izredno majhen 
dohodek. 

Kreditna politika. Poslovna politika bank za dajanje kreditov predvsem 
obrtnikom začetnikom še vedno ni stimulativna. Odplačilni rok bi moral biti 
daljši in obresti manjše, predvsem pri storitvenih obrtnikih. 

Cene. Pri cenah obrtnih storitev je nujno potrebno izdelati enotna merila 
in kriterije, ker je nedopustno, da so tako velike razlike pri cenah v posamez- 
nih občinah. Sušmarji, obrtniki brez dovoljenja, še vedno odjedajo rednim 
obrtnikom dohodek. Zato je nujno okrepiti nadzor tako inšpekcijskih kot tudi 
drugih organov. 

Na organizacije združenega dela je potrebno vplivati, da bi navezovale več 
poslovnih stikov s samostojnimi obrtniki in da bi prek pristojnih organov 
(upravni organi, združenje obrtnikov) obveščale o možnostih kooperantskega 
sodelovanja. 

Nujno je tudi organiziranje skupnih služb za skupne zadeve obrtnikov, pri 
čemer pa nastaja problem kritja stroškov zaposlenih, najemnine in ostalih ma- 
terialnih stroškov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovariš Franc Ambrož, delegat za Zbor združenega dela s področja 
obrtne dejavnosti, 5. okoliš! 

Franc Ambrož: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu delegacije 1., 2., 3., 4. in 5. okoliša obrtnih dejavnosti želim obvestiti, 
da je bila razvojna problematika drobnega gospodarstva v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji obravnavana s strani samostojnih obrtnikov in pri njih zaposle- 
nih delavcev. Bila je vsestransko podprta, saj pomeni resen in odločen pri- 
stop za reševanje vprašanj, s katerimi se sooča zasebni sektor drobnega go- 
spodarstva. Ze tako kot je bi pripravljeno gradivo utegnilo koristiti za obliko- 
vanje ukrepov za nadaljnji razvoj samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti 
občanov. 

Soglašamo s poročilom, ki sta ga k razvojni problematiki drobnega gospo- 
darstva pripravila Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela 
naše skupščine ter Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poli- 
tiko Socialistične republike Slovenije, pri čemer podpiramo stališče, da so pred- 
logi v razvojni problematiki premalo konkretni in akcijsko usmerjeni. V gra- 
divu je potrebno opredeliti odgovornost občinskih skupščin, jasno nakazati nji- 
hove naloge in obveznosti pri obravnavanju osebnega dela ter jih konkretno za- 
dolžiti za izdelavo programov razvoja drobnega gospodarstva ter v okviru tega 
določiti operativni način za izvedbo programa. 

Predvsem je treba konkretno določiti organe, ki bodo v okviru občinske 
skupščine odgovarjali za nadaljnji razvoj zasebnega sektorja. Pripominjamo 
še, da je treba v gradivu dati tudi jasno napotilo o vključevanju samostojnih 
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obrtnikov v Samoupravno interesno skupnost za ekonomske odnose s tujino, 
kar zaenkrat še ni rešeno. 

Poleg tega menimo še, da je treba predložiti konkretne rešitve glede uvoza 
opreme in reprodukcijskega materiala, in to predvsem za tiste samostojne 
obrtnike, ki kooperirajo z organizacijami združenega dela. Te dopolnitve mo- 
rajo služiti vsem nosilcem nalog za uresničevanje njihovih obveznosti do raz- 
voja zasebnega sektorja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 2eli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o razvojni problematiki drobnega gospo- 
darstva v SR Sloveniji skupaj z ugotovitvami, ki so navedene v poročilu Od- 
bora za družbenoekonomski razvoj. 

2. Glede na stališča, mnenja in predloge, ki jih je sprejel Odbor za druž- 
benoekonomski razvoj, ter mnenja in predloge iz razprave na seji zbora, da so 
ugotovitve, zaključki in predlogi v poročilu o razvojni problematiki drobnega 
gospodarstva premalo konkretni in akcijsko usmerjeni, naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije sprejme operativni in akcijski program, v katerem naj 
konkretno opredeli naloge in odgovornosti za vse nosilce, odgovorne za razvoj 
drobnega gospodarstva, in o izvajanju tega programa poroča Zboru združe- 
nega dela v poročilu o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1979. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Če nihče, predlagam, da o njem glasujemo. Kdor je za sklep, naj prosim 
glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog obrtnega 
zakona. 

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 Ivana Kogovška, podsekretarja v Republiškem se- 
kretariatu za industrijo. 

Z dopisom z dne 23. 11. 1978 smo prejeli poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, v kate- 
rem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor na pod- 
lagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Prejeli smo tudi mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve o nekaterih odprtih sistemskih vprašanjih v zvezi s predlogom 
obrtnega zakona in mnenja in predloge Republiškega sveta za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko o sistemskih vprašanjih in dilemah pri oblikovanju 
obrtnega zakona, ki so bila objavljena v Poročevalcu. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, Od- 
bor za družbenoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali 
poročila. 

Danes smo prejeli na klop amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 44., 61., 66., 68. in 145. členu. 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? Prosim, besedo ima tovariš Ivan 
Kogovšek! 

Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da usmerim vašo pozornost na nekatera vprašanja in probleme, 
ki so spremljali naše skupno delo v vseh fazah izdelave obrtnega zakona, 
vključno z zelo široko in nekajmesečno javno razpravo. 

2e pri izdelavi osnutka so bile izvedene obsežne priprave. Zavedali smo se 
pomembnosti in družbenopolitične odgovornosti področja, ki v skladu z ustavo 
in zakonom o združenem delu obravnava ta zakon. 

Prav tako želim poudariti, da predlog zakona vsebinsko povzema ustavna 
načela in določila, razčlenjena zlasti v zakonu o združenem delu, ter jih s svo- 
jimi vgrajuje v naš družbenoekonomski sistem. 

Če primerjamo vsebinske spremembe predloga obrtnega zakona z dose- 
danjim obrtnim zakonom, je očitno, da gre predvsem za njegovo uskladitev z 
zakonom o združenem delu ter za kontinuiran proces pri dograjevanju izvirne 
republiške zakonodaje, ob realizaciji in konkretizaciji z zakonom o združenem 
delu podrobneje razčlenjenih ustavnih načel na področju samostojnega osebnega 
dela s sredstvi v lasti občanov. 

V predlogu zakona so vsebovana in na novo širše opredeljena zlasti načela 
o povezovanju samostojnega osebnega dela v sistem samoupravnega združe- 
nega dela, o njegovem združevanju v obrtne zadruge, v obrtna združenja ter 
o njegovem vključevanju v samoupravno sporazumevanje in družbeno dogo- 
varjanje, s katerima njegovi nosilci planirajo in določajo svoj razvoj. Po- 
membne so tudi dopolnitve o poslovnem sodelovanju in drugih oblikah pove- 
zovanja v združeno delo, kot tudi dopolnitve o pogodbenih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Predlog obrtnega zakona odpira pot k doslednejšemu uresničevanju ustav- 
nih načel o zajamčeni svobodi samostojnega osebnega dela, ki naj v naši družbi 
predstavlja specifično obliko združenega dela in njegovega povezovanja v naš 
celotni sistem samoupravnega združenega dela, 

V predlogu obrtnega zakona se nadalje zrcalijo številne pripombe in pred- 
logi k osnutku zakona, ki so bili dani v poročilih skupščinskih teles in drugih 
gradivih, ter predlogi, ki jih je dala javna razprava in seje skupščinskih zborov. 

Predlog zakona dopolnjujejo tudi številni amandmaji, ki so jih dali odbori 
in komisije Skupščine oziroma Izvršni svet. 

Pri določanju besedila predloga obrtnega zakona so torej vidna naša skup- 
na skrbno pretehtana prizadevanja, da bi na tem specifičnem družbenoeko- 
nomskem področju uveljavili učinkovitejši sistem z vsemi ustreznimi ustavnimi 
funkcijami. 

Načela in težnje, ki smo jih vgradili v zakon, so dobila polno podporo 
družbenopolitičnih organizacij, Gospodarske zbornice, pa tudi številnih ude- 
ležencev javne razprave, in to še posebej iz vrst samostojnih obrtnikov, zdru- 
ženih v okviru svojih obrtnih združenj. 

Nekatera odprta vprašanja so bila, kot je razvidno iz predloženih gradiv, 
še posebej obravnavana na sejah Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve in Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 
Mnenja in stališča obeh družbenih svetov so bila smiselno upoštevana in 
vgrajena v predlog zakona ali pa upoštevana v sprejetih amandmajih. 
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V javni razpravi so bila ponekod zastopana tudi stališča, da je potrebno 
zrahljati cenzus o zaposlovanju delavcev ter v celoti odpraviti meje lastninske 
pravice na delovnih sredstvih in razpolagalne pravice na poslovnih prostorih. 

Bilo je več pripomb zlasti k določbam 7. in 8. člena, ki omejujeta pod- 
ročje samostojnega osebnega dela in področje dela pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Nekatere od teh pripomb so težile k skrajnim rešitvam, zlasti glede oprav- 
ljanja tiskarskih in grafičnih dejavnosti ter omejevanja nosilnosti motornih 
vozil samostojnih avtoprevoznikov. 

Skratka, bilo je tudi nekaj polemičnih pripomb in predlogov, ki jih po naši 
oceni ni bilo mogoče upoštevati kot skladne z načeli ustave in z zakonom o 
združenem delu. Zato takih predlogov predlagatelj zakona ni mogel upošte- 
vati. Nekaterih koristnih pripomb in predlogov pa ni bilo mogoče sprejeti v 
zakon, pač pa jih bo treba upoštevati v konkretni politiki in praksi pri izva- 
vajanju obrtnega zakona, in sicer z izdajanjem mnenj, kot na primer o obsegu 
in vrsti izdelkov oziroma nomenklaturi del s področja tiskarsko-grafičnih de- 
javnosti in podobnega. Nekatere zadeve, zlasti predpisi o strokovni izobrazbi, 
o preizkusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobljenosti ali o z de- 
lom pridobljenih delovnih zmožnostih, bodo urejene s podzakonskimi predpisi. 

Posebnega pomena bo nadaljnje vključevanje samostojnih obrtnikov in 
drugih nosilcev samostojnega osebnega dela v samoupravno sporazumevanje 
in družbeno dogovarjanje in prek le-teh v celotni družbenoekonomski razvoj 
in uresničevanje dogovorjene politike za posamezna področja. 

Nekatera vprašanja bo potrebno v skladu z določbami tega obrtnega za- 
kona urediti še z drugimi zakoni. V mislih imam v obrazložitvi navedeno do- 
polnitev zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, zlasti glede pro- 
meta s poslovnimi prostori, ter zakonsko ureditev o upravljanju avtoprevoznih 
dejavnosti, glede na sprejeto cestno-prometno politiko. Poleg tega bo po- 
trebno s posebnimi predpisi v okviru davčne zakonodaje v smislu 6. člena 
opredeliti merila za priznavanje stroškov amortizacije in vzdrževanja za de- 
lovna sredstva in poslovne prostore, glede na ekonomsko učinkovitost uporabe 
teh sredstev. 

Določiti bo treba izločanje dela dohodka obratovalnic za posebni rezervni 
sklad skupnih rezerv, način upravljanja in pogoje za njihovo uporabo. 

Pri uveljavljanju zakonskih določb o pogodbenih organizacijah združe- 
nega dela nas čaka odgovorno delo pri pripravi družbenega dogovora po 44. 
členu predloga zakona oziroma amandmaja, s katerim naj se opredelijo skupni 
kriteriji za določitev osnov in meril za ugotavljanje in način izplačevanja dela 
dohodka pogodbene organizacije, ki pripada poslovodji v okviru njegove letne 
udeležbe pri čistem dohodku pogodbene organizacije, za odplačilo združenih 
sredstev, zlasti pa za del dohodka, ki mu pripada kot nadomestilo za skupno 
gospodarjenje z združenimi sredstvi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da ne bi bilo primerno ponavljati 
vseh zadev, ki so zajete v obrazložitvi predloga zakona. Druga vprašanja, ki 
zadevajo samostojno osebno delo in njegov nadaljnji razvoj, pa so obširno ob- 
ravnavana v razvojni problematiki drobnega gospodarstva. 

Predlog zakona, ki je pred nami, tovarišice in tovariši delegati, daje ustrez- 
no mesto samostojnemu osebnemu delu v naših družbenoekonomskih razmerah, 
in sicer ne zaradi nekakšnih začasnih oziroma trenutnih potreb, temveč zato, 
ker mu to omogočata ustava in drugi sprejeti družbenopolitični dokumenti, 
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zlasti pa tisti, ki sta jih sprejela VIII. kongres Zveze komunistov Slovenije in 
XI. kongres Zveze komunistov Jugoslavije in ki nedvoumno določajo, da postane 
samostojno osebno delo sestavni del celotne družbene reprodukcije, v kateri se 
nihče ne more izogniti samoupravljanju in na njegovi podlagi zasnovanim 
družbenoekonomskim odnosom. Takšnega dela v načelu ni mogoče obravnavati 
drugače kot socialistično delo in enega izmed bistvenih elementov človekove 
svobode. Cilj graditve socialistične samoupravne družbe in demokracije v so- 
cializmu ni in ne more pa tudi ne sme biti likvidacija svobodnega samostojnega 
osebnega dela, marveč likvidacija vsakršne oblike eksploatacije tujega dela, 
to je, da bi kdo živel na račun tujega dela, ne pa na podlagi svojega dela, če- 
prav gre za delovna sredstva v osebni lastnini, je zapisal tovariš Edvard Kar- 
delj v svoji knjigi ».Svobodno združeno delo«. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da izrazim še željo, da se v raz- 
pravi o predlogu obrtnega zakona in o predloženih amandmajih, s katerimi so- 
glaša tudi predlagatelj, s svojimi prispevki čimbolj usmerite na morebitne 
vsebinske dopolnitve predlaganih rešitev ter da jih s svojimi tvornimi predlogi 
obogatite in nato sprejmete. 

Ker smo medtem dobili nekaj vprašanj delegatov oziroma delegacij iz 
občine Ljubljana-Moste-Polje in iz občine Murska Sobota in od skupine dele- 
gatov za Zbor občin, mi dovolite, da spregovorim o njih nekaj besed. 

Glede predloga, ki ga je dala Skupščina občine Ljubljana-Moste-Polje, 
menim, da so zadeve, o katerih je govora, ustrezno urejene v zakonu. Naj samo 
navedem nekaj primerov: 

Predlog, da bi se v 75. členu določilo, naj lastnost delavca pridobi tudi 
kandidat za obrt, ki ni v delovnem razmerju, po kolektivni pogodbi. Ne glede 
na izjemo, ali je delavec v združenem delu ali pa je zaposlen pri samostojnem 
obrtniku, ima po naših predpisih status delavca, torej status iz delovnega 
razmerj a. 

K 78. členu je dan predlog, naj bi se pogoji za stranske dejavnosti razširili 
tudi za primer, če delavec, ki ima strokovno izobrazbo, odide iz obratovalnice 
samostojnega obrtnika. Ta zadeva je rešena v drugem odstavku 8. člena, ki do- 
loča, da lahko opravlja obrtnik stranske dejavnosti le, če izpolnjuje pogoje, ki 
so za to predpisani. Med pogoji, ki so predpisani, pa je seveda določilo, za ka- 
tere dejavnosti ni potrebna strokovna usposobljenost. 

81. člen določa, da obratovalnica preneha, če obrtnik stopi v skupno obra- 
tovalnico. Razumljivo je, da bo prenehala, če bo stopil v skupno obratovalnico. 
Zato ni treba to posebej z zakonom določiti. 

V 83. členu gre za določbe o izstopu obrtnika iz skupne obratovalnice ozi- 
roma za razširitev oziroma zožitev dejavnosti in pa za to, da bi se določil cen- 
zus največ 10 soustanoviteljev skupne obratovalnice. Zakon določa, da mora 
biti delež posameznega soustanovitelja najmanj 10°/o. Po matematični logiki, 
če gre za idealno razmerje, pridemo do števila 10. Če bi pa seveda napisali, 
da gre do 10 delavcev, bi se pa lahko zgodilo, da bi imel 9. delavec izvijač, drugi 
klešče, tretji kladivo in tako dalje. Imeli bi skupno obratovalnico, v resnici pa 
bi šlo za fiktivno skupno obratovalnico, z namenom, da bi se povečal cenzus 
delavcev. Mislim, da predloga ne moremo sprejeti. 

Predlogi so tudi za dopolnitev gostinskih dejavnosti, z namenom, da bi se 
opredelilo, katere gostinske dejavnosti sodijo glede cenzusa delavcev v določeno 
kategorijo, in da bi se opredelil pogoj za opravljanje ambulantne dejavnosti. 
Te zadeve so ustrezno urejene v zakonu o gostinstvu (Uradni list št. 41/75) in na 
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njegovi podlagi sprejetih predpisih, ki jih bo potrebno, če bo življenje to terjalo, 
še nadalje dopolnjevati. 

Pripomba k 99. členu se nanaša na to, da naj bi oddajal sobe lahko tudi 
tisti, ki živi v najemnem stanovanju. Zakon izhaja iz temeljne postavke, da 
lahko občani v svojih zasebnih gospodinjstvih in gospodarstvih, kmečkih go- 
spodarstvih, oddajajo sobe. Jasno pa je, da obrtnik lahko tudi dela v najetih 
poslovnih prostorih. Iz tega izhajajoč je potrebno vprašanje omejiti na upo- 
rabno pravico takega družbenega stanovanja, če gre za družbeno stanovanje, 
ne pa za to, da se opredeljujemo z neko omejitvijo v tem zakonu. 

K 119. členu se postavlja vprašanje, koliko delavcev se lahko zaposluje 
v okrepčevalnici, specializirani okrepčevalnici in tako dalje. Izdani so posebni 
predpisi o kategorizaciji gostinskih obratov, o storitvah v gostinskih obratih. 
Skladno s temi določbami se uporabljajo tudi določbe o zaposlovanju števila 
delavcev, ki v načelu veljajo za vse gostilne do 5 delavcev, izjemno ob nedeljah 
in praznikih do 10, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za bifeje in njim podobne 
gostinske obrate pa 2 delavca. 

Predsednik Emil Tomažič: Iz zadnjega dela razprave tovariša Ivana 
Kogovška ste lahko povzeli, da smo danes prejeli amandmaje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 37. okoliša, Ljubljana-Moste-Polje. Glede na 
izvajanja tovariša Ivana Kogovška vabim delegata s tega področja, da se iz- 
reče, ali vztraja pri amandmajih ali jih umika. Prosim, besedo ima tovariš Vili- 
bald iKopecky! 

V i 1 i b al d Kopecky: V imenu skupine delegatov za področje gospo- 
darstva, 37. okoliš, Ljubljana-Moste-Polje umikam amandmaje. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in Komisije še ustno dopolniti poročila? Besedo ima tovariš Stojan Volčanšek, 
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora. Prosim! 

Stojan Volčanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Poročilo Odbora Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose 
k predlogu obrtnega zakona z dne 24. 11. 1978 dopolnjujem z naslednjim: 

Odbor umika svoje amandmaje k 4., 28., 65., 68. in 145. členu. Amandmaji, 
ki jih predlaga Zakonodajno-pravna komisija k tem členom, v bistvu prevze- 
majo amandmaje Odbora in jih v glavnem redakcijsko dopolnjujejo. S temi 
dopolnitvami se Odbor strinja. 

Odbor se strinja z ostalimi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije in z 
amandmaji Izvršnega sveta, ki ste jih prejeli na klop. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prosim, besedo ima tovariš 
Bojan Knep, član Odbora za družbenoekonomski razvoj našega zbora. 

Bojan Knep: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
svojem poročilu k predlogu obrtnega zakona je Odbor za družbenoekonomski 
razvoj poleg drugih predlagali tudi amandmaje k 4., 28., 65., 68. in 145. členu. 

S temi amandmaji je Zakonodajno-pravna komisija vsebinsko soglašala, 
vendar jih je dopolnila in predlaga svoje amandmaje. Glede na to, da Odbor 
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soglaša s temi, v glavnem redakcijskimi dopolnitvami, Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj umika svoje amandmaje k navedenim členom. 

Odbor soglaša z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije, kot tudi z 
amandmaji, ki jih je s tem zakonom predložil predlagatelj na današnji seji. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije, tovarišica Majda Lindič! 

Majda Lindič: Zakonodajno-pravna komisija soglaša z amandmaji 
Izvršnega sveta, ki smo jih danes prejeli na klop. 

Predsednik Emiil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. K be- 
sedi se je prijavil tovariš Marjan Vergles, delegat za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 27. okoliš, Ravne na Koroškem! 

Marjan Vergles: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V skupini delegatov za delegiranje delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije smo obravnavali med drugim tudi predlog obrt- 
nega zakona. Z opredelitvami v zakonu se strinjamo. Pripombe pa imamo k ti- 
stemu delu zakona, ki obravnava sprejemanje gostov na prenočišče in na hrano. 
V zvezi s tem dajemo naslednje pripombe: 

V občinah koroške regije smo pri obravnavi predloga obrtnega zakona za- 
sledili, da področje kmečkega turizma ni zadostno obdelano. Tu mislimo pred- 
vsem na opredelitve obsega prodaje proizvodov gostom v sklopu te dejavnosti. 
Zadružna zveza Slovenije, ki je nosilec razvoja kmečkega turizma, se je po 
našem mnenju premalo vključila v oblikovanje tega dela zakona. 

Po sedaj veljavnem obrtnem zakonu se šteje za kmečki turizem predvsem 
sprejemanje stacionarnega gosta na prenočišče in hrano. V praksi pa je tako, 
da kmet, ki se ukvarja s kmečkim turizmom, daje hrano in pijačo predvsem 
prehodnemu gostu, kar je šteti po predlogu zakona za opravljanje gostinske 
dejavnosti. 

Zadružna zveza Slovenije je mnenja, da gre v tem primeru za tako imeno- 
vani izletniški turizem. Za tovrstno dejavnost bi bilo potrebno opredeliti njen 
obseg. Tu mislimo predvsem na nabavo hrane in pijače, ki je kmečko gospodar- 
stvo samo ne proizvaja, z nakupom hrane in pijače v trgovini na drobno pa so 
občani, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom, v privilegiranem položaju v od- 
nosu do občanov, ki opravljajo samostojno gostinsko dejavnost. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Tovariš Vergles, zakon je v 
zadnji fazi. Zato ne moremo sprejeti nobenih pripomb, ampak samo predloge 
amandmajev, ki morajo biti skladno s poslovnikom podprti še z devetimi dru- 
gimi delegati. Tako se morate odločiti, ali boste pripombe preoblikovali v 
amandmaje in dobili devet podpisnikov ali pa jih boste umaknili. Besedo ima 
tovariš Franc Ambrož! 

Franc Ambrož: Pomagal bom pri razjiasnitvi vprašanja, ki ga je po- 
stavil delegat koroške regije. 

Ne smemo prezreti določbe 98. člena, ki pravi, da lahko občani v svojem 
zasebnem gospodinjstvu, v počitniških hišicah oziroma kmetje v svojih kmečkih 
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gospodarstvih sprejemajo na prenočevanje goste in nudijo gostom in abonentom 
hrano in pijačo v skladu s predpisi in pod pogoji, ki jih določi občinska skup- 
ščina. Menim, da smo že govorili o teh predpisih, ki obravnavajo dejavnosti 
kmečkega turizma v okviru gostinskih dejavnosti, ne izključujemo pa možnosti, 
da bi napotke, ki jih je dal delegat, ustrezno opredelili v morebitnem dogovoru 
ali pa v dopolnitvi teh predpisov oziroma teh podzakonskih predpisov. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Umikate pripombe? (Da.) 
Želi še kdo razpravljati? 

Besedo ima tovariš Franc Ambrož, delegat za Zbor združenega dela s pod- 
ročja obrtne dejavnosti,, 3. okoliš! 

Franc Ambrož: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko sprejemamo novi obrtni zakon, ki je bistveno razširjen in dopolnjen, bi 
rad v imenu delegacij vseh petih okolišev obrtne dejavnosti poudaril, da smo 
tudi samostojni obrtniki in delavci, ki jih zaposlujemo, o njem zelo široko 
in poglobljeno razpravljali. 

Sprejeli smo vrsto predlogov in pripomb, in sedaj z zadovoljstvom ugotav- 
ljamo, da je predlagatelj zakona upošteval vse predloge, ki so bili sprejemljivi, 
za kar mu gre vsa pohvala. 

Tako ocenjujemo, da je predloženi predlog dej;ansko odraz naših predstav 
o tem, kako mora biti to področje zakonodaje urejeno. Zato k zakonu tudi ni- 
mamo bistvenih pripomb in ga v celoti podpiramo. 

Menim, da bo novi obrtni zakon bistveno pripomogel k uspešnemu nadalj- 
njemu razvoju samostojnega osebnega dela v okviru drobnega gospodarstva. 
S tem zakonom sta zajamčeni socialna varnost in razvojna perspektiva nosil- 
cev samostojnega osebnega dela. Za nas pa je posebno pomembno tudi to, da 
smo dobili pravico odločanja o številnih ključnih vprašanjih razvoja naše 
dejavnosti. 

Gre za to, da se Zveza združenj samostojnih obrtnikov vključuje v Gospo- 
darsko zbornico Slovenije kot splošno združenje in prevzema vse zbornične 
naloge za področje samostojnega osebnega dela. Kot je znano, so imela doslej 
obrtna združenja zgolj društveni značaj in niso mogla v polni meri vplivati na 
rast samostojnega osebnega dela. 

Ob koncu se želim še enkrat zahvaliti vsem organom in posameznikom, ki 
so se zavzeto in tvorno prizadevali za to, da je proces oblikovanja novega 
obrtnega zakona zelo uspel in da ga nosilci samostojnega osebnega dela in 
delavci z zadovoljstvom sprejemamo kot svoj zakon. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 44., 61., 66., 68. in 145. členu, ki so razvidni iz dopisa, ki smo ga pre- 
jeli danes na klop. 

Odbora in Zakonodajno-pravna komisija soglašata s temi amandmaji. 
Predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo temu predlogu 

nasprotuje? (Ne.) Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (137 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 44., 61., 66., 68. in 145. 
soglasno sprejeti. 

Zakonodajno-pravna komisija je del amandmajev umaknila, zato dajem na 
glasovanje amandmaje te komisije k 4., členu, k III. poglavju, podnaslov 4, 
k 67. členu in k III. poglavju, podnaslov 5, ki so razvidni iz poročila Komisije 
z dne 25. 11. 1978. Zato prosim, da pogledate to poročilo. 

Izvršni svet se s temi amandmaji strinja. Odbora se prav tako strinjata 
s temi amandmaji. 

Predlagam, da tudi o teh amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo temu 
predlogu nasprotuje? t(Ne.) Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (138 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu, k 
III. poglavju, podnaslov 4, k 67. členu in k III. poglavju, podnaslov 5, soglasno 
sprejeti. 

Amandmaji odborov za družbenoekonomski razvoj in družbenoekonomske 
odnose našega zbora so istovetni, zato bomo o njih glasovali skupaj. 

Glede na to, da sta odbora umaknila nekatere amandmaje, moramo glaso- 
vati še o amandmajih odborov k 41., 55., 140., 141. in 142. členu, ki so razvidni 
iz njunih poročil. 

Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se s temi amandmaji stri- 
njata. 

Tudi v tem primeru predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Ali 
kdo nasprotuje temu predlogu? (Ne.) 

Prosim, da o teh istovetnih amandmajih odborov glasujemo. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (137 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odborov za družbenoekonomski razvoj in 
družbenoekonomske odnose našega Zbora k 41., 55., 140., 141. in 142. členu so- 
glasno sprejeti. 

Sedaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. 
Dajem na glasovanje predlog obrtnega zakona v celoti. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog obrtnega zakona soglasno sprejet. 
Ugotavljam tudi, da je predlog obrtnega zakona sprejet v skladu s sta- 

lišči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora posebej 
obvestil. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o družbeni kontroli cen. 

Predlog za izdajo 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 Aleksandra Škrabana, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za tržišče in cene. 

K tej točki dnevnega reda je bil posebej povabljen predstavnik Gospodar- 
ske zbornice Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose in Odbor za finance našega zbora, ki sta dala skupno poročilo, ter 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Alek- 
sander Škraban, namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in 
cene. Prosim! 

Aleksander Škraban: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Določbe veljavnega zveznega zakona o družbeni kontroli cen in re- 
publiškega zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v SR 
Sloveniji ne ustrezajo več doseženi stopnji razvoja proizvajalnih sil in so- 
cialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter zato posamezne 
določbe niso v skladu z novo ustavo in z zakonom o združenem delu. Iz tega 
razloga je v Skupščini SFRJ stekel postopek za izdajo novega zakona, ki bo 
urejal temelje sistema cen in družbene kontrole cen. 

Ker bo republiški zakon temeljil na vsebini in rešitvah, opredeljenih v 
zveznem zakonu, je treba reči nekoliko besed o njegovi vsebini. 

Zvezni zakon o cenah izhaja iz dejstva, da bo v bodoče družbeno usmer- 
janje cen moralo temeljiti na kakovostno novih izhodiščih, kot so delo- 
vanje tržnih zakonitosti v pogojih socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, plansko usmerjanje vseh tokov družbene reprodukcije ter 
pravice in dolžnosti delovnih ljudi, da so nosilci odločanja o politiki cen in o 
cenah svojih izdelkov in storitev.. 

Zato izhaja osnutek zveznega zakona iz temeljne ustavne opredelitve, da 
je pravica delavcev temeljnih organizacij združenega dela, da sami odločajo 
o bistvenih vprašanjih pridobivanja dohodka, oziroma, da imajo pravice in 
obveznosti do temeljnih organizacij združenega dela in na vseh področjih 
samoupravnega organiziranja, odločajo o cenah svojih proizvodov in storitev, 
in da z delavci v drugih oblikah združevanja dela in sredstev postavljajo in 
razvijajo socialistične samoupravne družbenoekonomske odnose v procesu ob- 
likovanja cen. Ta pravica in obveznost pa se mora konstituirati v okviru real- 
nih tržnih odnosov na podlagi družbene lastnine na sredstvih za proizvodnjo, 
oziroma na podlagi medsebojne povezanosti združenega dela na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

Ob tem daje zvezni zakon izreden poudarek pomembnosti ustvarjanja 
tržnih pogojev katerih se oblikujejo cene s tem, da so vsi nosilci odločitev 
o cenah dolžni, v skladu s svojimi pristojnostmi; vplivati na vzpostavljanje 
stabilnih tržnih razmerij. Takšne odnose bo mogoče doseči z družbenim pla- 
niranjem in z ukrepi ekonomske politike na vseh področjih gospodarjenja. 
S tem bo pa tudi podan družbenoekonomski okvir za samoupravno vodenje go- 
spodarskih subjektov pri odločanju o cenah. 

Zato bo zvezni zakon določal, da je treba merila sistema cen, po katerih se 
določajo cene, uporabljati tudi pri sprejemanju ukrepov ekonomske politike. 
Merila za določanje in družbeno kontrolo cen so bistvena novost novega zakona 
ter predstavljajo kvalitativne okvire in dejanske ekonomske dejavnike, ki 
vplivajo na gibanje cen. Na ta način se izloča prevladujoč vpliv stroškovnega 
načela pri oblikovanju cen, kar pomeni, da bodo imeli v praksi večji vpliv na 
oblikovanje cen proizvodnost, pogoji gospodarjenja in razmere na trgu. 

Tudi družbena kontrola cen predstavlja novo kvaliteto, ki se odraža v 
prenosu kontrole cen tudi na združeno delo. Za opravljanje zadev družbene 
kontrole cen zakon določa konstituiranje kakovostno novih družbenih organov 
za cene. Pri tem bo družbeni organ za cene organ izven državne uprave, kate- 
rega svet, torej organ, ki bo sprejemal odločitve, bo pretežno sestavljen iz pred- 
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stavnikov gospodarstva. Poleg njih bodo v njem zastopane družbenopolitične 
organizacije, organizacije potrošnikov in družbenopolitične skupnosti. Družbeni 
organ za cene bo poleg nalog s področja družbene kontrole cen opravljal stro- 
kovno pomoč pri pripravljanju, organiziranju, vodenju in spodbujanju procesa 
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o cenah. Doseda- 
nja funkcija upravnih organov za družbeno kontrolo cen se tako nadomešča s 
strokovno pomočjo pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov v združenem delu, 
hkrati pa z najširšim vplivom na usklajevanje objektivno različnih posameznih 
interesov. S takšno vsebino zveznega zakona bo izpopolnjena osnovna zahteva 
glede izdaje zakona, da je potrebno tudi ta del ekonomskega sistema uskladiti 
z določbami zvezne ustave in z zakonom o združenem delu, tako da bi tudi 
na tem področju dosegli večje podružbljanje pri odločanju o cenah, izhajajoč 
iz večjega vpliva delovanja ekonomskih zakonitosti na oblikovanje cen. 

Zvezni zakon o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen je v fazi 
zakonskega osnutka, zato rešitve, vsebovane v njegovem besedilu, še niso 
dokončne. Pri tem želim opozoriti, da so še vedno prisotne nekatere dileme, 
ki pa se prav te dni razrešujejo. Osrednje mesto med njimi imajo nekatere 
dileme glede statusa, vloge in funkcije družbenega organa za cene. Prav iz 
razloga, ker v tem trenutku še niso razrešene vse dileme glede vsebine zveznega 
zakona, tudi ni mogoče povsem doreči vsebine republiškega zakona o družbeni 
kontroli cen. Zato. je predlagatelj ob pripravi predloga za izdajo zakona upo- 
števal besedilo osnutka zveznega zakona, ki ga je obravnavala Skupščina SFRJ 
in v katerem sta v celoti urejena sistem cen in družbena kontrola cen. 

Zaradi načelnih stališč, da naj republiški zakoni ne prevzemajo določb 
zveznih zakonov, da zvezni zakoni predstavljajo sistemsko celoto in da za- 
konskih določb, ki jih sprejme Skupščina SFRJ ni mogoče dati Skupščini SR 
Slovenije v ponoven postopek sprejemanja, zajema predlog za izdajo zakona 
o družbeni kontroli cen v SR Sloveniji samo tista vprašanja, za katera je jasno, 
da jih bo potrebno urediti z republiškim zakonom. To so vprašanja, ki se na- 
našajo na pravice in dolžnosti organov republike glede urejanja in opravljanja 
posameznih' oblik družbene kontrole cen, ki so pomembni za vso republiko, 
nadalje na pravice in dolžnosti občine pri družbeni kontroli cen ter na določitev 
družbenih organov za cene v republiki in občinah. Zato bo zakon moral določiti 
proizvode in storitve, ki so pomembni za vso republiko. Vseboval pa bo tudi 
določbe, ki se nanašajo na določanje politike cen in sprejemanje ukrepov za 
njegovo izvajanje. Pri tem bo določal, da so udeleženci dogovora o izvajanju 
politike cen poleg organov v družbenopolitični skupnosti tudi Gospodarska 
zbornica in ustrezne samoupravne interesne skupnosti. Zakon bo določal na- 
loge organov republike na področju cen, in sicer tako Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in republiških upravnih organov, kot tudi novega družbe- 
nega organa za cene. 

Med pravicami in dolžnostmi občinskih organov bo potrebno navesti pro- 
izvode in storitve, za katere le-ti opravljajo družbeno kontrolo cen, ter eko- 
nomske in druge ukrepe, ki jih sprejemajo v skladu s svojimi pravicami in 
dolžnostmi. Za opravljanje zadev na področju cen iz zveznega in republiškega 
zakona, ki jih opravlja družbeni organ za cene in ki so v pristojnosti občin- 
skih organov, bi moral zakon določiti občinske in medobčinske organe za 
cene. To so vprašanja, ki jih bo zakon o družbeni kontroli cen vsekakor moral 
urediti. Ali so poleg teh še kakšna druga vprašanja, ki jih je potrebno urediti 
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z zakonom, pa bo pokazala razrešitev vsebinskih dilem zveznega zakona. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odbora 
in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? 

Besedo ima tovariš Ferdo Prezelj, delegat za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 19. okoliš! 

Ferdo Prezelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov za delegiranje delegatov, za Zbor združenega dela 
in Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije iz občine Idrija, dne 
27. 11. 1978, je bil obravnavan predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen. 

Skupina delegatov se strinja s predlogom zakona in hkrati priporoča, da 
naj novi republiški zakon konkretno opredeli cene nekaterih izdelkov in sto- 
ritev, ki so v pristojnosti republike, in cene nekaterih izdelkov in storitev, ki 
so v pristojnosti občin. 

Katere storitve se štejejo za obrtne storitve, ki so v pristojnosti občin, glede 
na definicijo drobnega gospodarstva? Drobnoprodajne cene proizvodov osnovne 
preskrbe, ki so sedaj v občinski pristojnosti (meso, mleko, mlečni izdelki, 
standardni kruh), naj se prenesejo v pristojnost republike. 

Tudi cene stanarin naj se prenesejo v republiško pristojnost, dokler ne 
bodo uveljavljene ekonomske stanarine. Smotrno je tudi določilo, da se pri- 
stojnosti glede družbene kontrole cen lahko spremenijo z dogovorom med 
Izvršnim svetom, Skupščino SR Slovenije in izvršnimi sveti občinskih skupščin. 

V primeru izrednih situacij na trgu naj bo z zakonom tudi določeno, da 
lahko organi republike predpišejo ukrep neposredne družbene kontrole cen 
tudi za proizvode in storitve, katerih družbena kontrola cen je v pristojnosti 
občinskih organov. 

Konkretno je potrebno opredeliti funkcijo svetov za cene občinskih ozi- 
roma medobčinskih družbenih organov za cene. Podpisniki dogovora o izvajanju 
politike cen iz drugega odstavka 28. člena zveznega zakona naj bodo tudi 
Gospodarska zbornica in samoupravne interesne skupnosti. Določiti bi morali 
tudi sankcije za tiste, ki občutno presegajo okvire, postavljene v dogovoru 
o izvajanju politike cen. Hvala lepa. 

Predsednik E m i 1 Tomažič: Besedo ima tovariš Bojan Marolt, dele- 
gat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš! 

Bojan Marolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati skupine za področje gospodarstva, 1. okoliš, s sedežem v občini Celje 
dajemo k predlogu za izdajo zakona o družbeni kontroli cen naslednje 
pripombe: 

Teza 2: Podpisniki vsakoletnih dogovorov o izvajanju politike cen naj 
bodo tudi Gospodarska zbornica in ustrezne samoupravne skupnosti. 

Teza 10: Ob določilu, da lahko ukrep neposredne kontrole cen velja 
najdalje eno leto, je potrebno dopolniti in določiti ta člen, in sicer »ne glede na 
to, da je treba že ob polletju po sprejetju takega ukrepa ugotoviti, ali še 
obstajajo razlogi za takšen ukrep«. Takšno določilo vsebuje tudi 57. člen 
osnutka zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. 
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Teza 15 oziroma 22: Določila o načinu dela svetov za cene (republiškega, 
občinskih) so povzeta iz določil osnutka zveznega zakona. Prav ta določila pa 
so deležna pripomb. Obstaja bojazen, da v večini primerov ne bo doseženo 
soglasje ter se bo večina zadev prenesla Izvršnemu svetu v odločanje, tako da 
bi lahko ta organ postal celo operativni organ za cene. 

Teza 17: Razdelitev pristojnosti družbene kontrole cen je odvisna tudi od 
opredelitve v zveznem zakonu. Menimo, da je smotrno predvideti v republi- 
škem zakonu način za spremembo razmejitve pristojnosti med republiko in 
občino. Te spremembe naj bi se določile z dogovorom med republiškimi in ob- 
činskimi izvršnimi sveti. Hvala lepa. 

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

Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in v ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) ,Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. 

Predlog zakona o spremembi zakona je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika k 
tej točki dnevnega reda je določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega 
sveta in republiško sekretarko za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, 
da obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
po hitrem postopku. 

Hitri postopek narekuje okoliščina, da je za občane, prizadete po potresu v 
Posočju, rok za priznavanje oprostitve že potekel. Po obvestilu medobčinskega 
odbora za odpravo posledic potresa v Posočju zaradi težav v zvezi z zagotav- 
ljanjem finančnih sredstev in zaradi pomanjkanja gradbenega materiala ob- 
čani še niso uspeli dokončati sanacije ali nove gradnje stavb in bi vsa na- 
daljnja nabava materiala podlegla plačilu prometnega davka. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo o predlogu Izvršnega sveta, da se obravnava zakon 

v smislu 295. člena poslovnika po hitrem postopku. Želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da o tem sklepamo. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona o spremembi zakona sta obravnavala Odbor za finance na- 

šega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 
12 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca 
Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želita.) - 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 

predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od pro- 
meta proizvodov. in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in 
zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov 
in storitev. Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona, naj prosim glasuje! 
(126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo -davek 
od prometa proizvodov in storitev, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov 
in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji v letu 1979. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekretarja v Repu- 
bliškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo, in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca 
Odbora in Komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Dušan Šubic, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš. Prosim! 

Dušan Subic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 

SR Slovenije delegira delegate iz občine Kranj, ima pripombo k predlogu 
odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških 
organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopoli- 
tičnih skupnosti v SR Sloveniji v letu 1979. 

Ob obravnavi predloga o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji v letu 1979 sta skupini 
delegatov, ki za zbore Skupščine SR Slovenije delegirata delegate iz občine 
Kranj, na svoji seji dne 4. 12. 1978 sprejeli sklep, da v zvezi z omenjenim pred- 
logom odloka posredujemo naslednji pripombi: 

1. V odloku se zagotavljajo devizna sredstva za nabavo računalnika za 
potrebe Zavoda za statistiko SR Slovenije. S tem bo ustvarjena tehnična 
osnova za izgraditev družbenega informacijskega sistema, v skladu s srednje- 
ročnim planom razvoja SR Slovenije 1976-1980. 

Ob tem opozarjamo, da je v ustreznih organih Izvršnega sveta že v pri- 
pravi gradivo, ki opredeljuje komunalni informacijski sistem. Po tem gradivu 
bo ustrezna tehnična, se pravi računalniška oprema izvedena tudi v občinah, in 
to v upravnih organih za modernizacijo. Komunalni informacijski sistem pred- 
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videva povezavo z ustrezno tehnično bazo v republiki, kar terja tako izgraditev 
sistema, da bo medsebojno deloval. Zato opozarjamo, da odločitev o nabavi ra- 
čunalnika v Zavodu za statistiko vpliva tudi na odločitev o nabavi ustrezne 
opreme za delovanje komunalnega informacijskega sistema. 

Zaradi tega menimo, da bi bila nujna takojšnja uskladitev programov za 
nabavo računalnikov v občinah, ki imajo to v planih, z računalnikom v Zavodu 
za statistiko, seveda z različnimi kapacitetami. 

2. Neblagovna devizna kvota, ki je z zneskom 85 000 dinarjev predvidena 
za medobčinsko sodelovanje občine Kranj s tujimi mesti in občinami, pokriva 
komaj dobro polovico vseh zelo realno predvidenih potreb v letu 1979. Za- 
htevana vsota je bila 152 500 dinarjev. 

Pri sestavi predloga odloka je povsem prezrto dejstvo, da je že v letošnjem 
letu Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na prošnjo občinske komisije za med- 
občinsko sodelovanje v občini Kranj, v septembru naknadno še odobril 30 000 
neblagovnih deviz. Tako je letos odobreni znesek in s tem osnova za prihodnje 
leto skupaj 81 000 in 30 0000 neblagovnih deviz. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Predlog 
odloka je v zadnji fazi, vendar pozivam predstavnika Izvršnega sveta, da bi 
posredoval stališče Izvršnega sveta glede na razpravo, ki smo jo slišali. 

Marjan Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegat, ki je razpravljal o odprtem problemu glede razvoja računalniškega 
omrežja v SR Sloveniji, je povsem prav ugotovil, kajti z odlokom, ki ga je 
Skupščina sprejela na lanskoletnem jesenskem zasedanju, da se nabavi raču- 
nalnik za potrebe Zavoda za statistiko, je bil storjen prvi korak za vključitev 
ostalih regij v ta računalniški sistem. 

Konkretna primera sta tudi občini Kranj in Ptuj. Pristojni organi Izvršnega 
sveta oziroma komisije so že sprejeli odločitev, da se v teh dveh regijah vzpo- 
stavi računalniški sistem, z določenim obsegom in območjem. Skratka, v letoš- 
njem letu se bo navezala večina regij, tako tudi Gorica, na ta računalniški 
sistem. Računalnik za Zavod za statistiko bo dobavljen šele v letošnjem 
letu, predvidoma v prvi polovici leta, v maju ali juniju. 

Devizna kvota, ki je za ta namen zagotovljena, je samo en del petletnega 
kredita, ki ga republika najema oziroma ki je bil najet po pooblastitvi tega 
odloka za uvedbo oziroma nabavo računalnika Zavoda za statistiko pri Med- 
narodni banki, tako da je to samo enoletna anuiteta, s katero se plačuje 
računalnik. 

V neblagovni devizni kvoti smo morali biti v letošnjem letu, kot običajno, 
selektivni, vendar je Izvršni svet v vsakem primeru, kadar je šlo za med- 
republiško sodelovanje ali sodelovanje posameznih občin v zamejstvu ali dru- 
gih deželah, ugotovil, kakšna je potreba v takem primeru za izmenjavo dolo- 
čenih mnenj, delegacij, pobratenj itd., in v takem primeru tudi vedno dodelil 
ustrezna devizna sredstva iz republiške devizne rezerve, tako da prvotna od- 
ločitev nikdar ni krnila takšnega sodelovanja z občinami. 

Skratka, tudi v letošnjem letu imamo v devizni rezervi zagotovljen ta 
znesek, o katerem bo odločal Izvršni svet, in 5 novih milijonov, kot ste sami 
videli v predlogu odloka, za nabavo vse tiste računalniške opreme, ki bo 
potrebna. V obrazložitvi odloka je pojasnjeno, da hkrati, ko komisija odloči, 

12» 
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da se nabavi neka oprema s področja računalništva, teče že tudi pravica za 
nabavo oziroma odobritev devizne kvote. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Prosim, besedo ima tovariš Ivan Marjek! 

Ivan Marjek: Strinjamo se z obrazložitvijo, predvsem za blagovna 
sredstva, ki so dodeljena občini Kranj. Opozoril pa bi na neblagovna sred- 
stva. Kranj, kot veste, ima razvito široko sodelovanje s pobratenima mesto- 
ma Oldhamom in Rivolijem. To sodelovanje se je razširilo na celotno področje 
družbenopolitičnega življenja, športnega, kulturnega in tako naprej. Že v letoš- 
njem letu nam je bila dodeljena manjša vsota, ki je tudi manjša od predvidene 
za prihodnje leto. Zato bomo v naslednjem letu zopet morali zaprositi za 
dodatna sredstva. Mnenje skupine delegatov je, da bi bila že sedaj v tem 
odloku upoštevana ta vsota, kakor je Izvršni svet Skupščine občine Kranj 
praktično tudi zaprosil. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da lahko nadalju- 
jemo. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem 
seveda zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o odloku. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih 
organizacij in ožjih družbenopolitčnih skupnosti v Socialistični republiki Slo- 
veniji v letu 1979. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (119 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih 
organizacij, in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki Slo- 
veniji v letu 1979 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni 
dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi 
skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega 
dela, ki sodelujejo pri proizvodnji dnevnikov. 

Predlog odloka je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Aleksandra 
Škrabana, namestnika predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene. 
Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Z dopisom z dne 23. 11. 1978 smo prejeli poročilo 
Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem 
so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor na podlagi 
drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. Danes smo prejeli na klop informacijo o družbenopolitičnem pomenu 
in ekonomskem položaju slovenskih političnih informativnih dnevnikov, ki jo 
je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca 
Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpra- 
vljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
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Dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri 
urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov 
in temeljnimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji 
dnevnikov. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (127 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju 
cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temelj- 
nimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov, 
soglasno sprejet. 

Prav tako ugotavljam, da je predlog odloka sprejet v skladu s stališči 
Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora posebej 
obvestil. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na statutarni sklep 
o spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samoupravnih interesnih skup- 
nosti SR Slovenije za varstvo pred požarom. 

Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta je Skupščini So- 
cialistične republike Slovenije predložila v obravnavo Zveza samoupravnih 
interesnih skupnosti Socialistične republike Slovenije za varstvo pred požarom, 
ki je za svojega predstavnika določila Borisa Lenarčiča, tajnika Zveze. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je k tej točki 
dnevnega reda za svojega predstavnika določil tovariša Franca Bajta, po- 
močnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta sta obravnavala 
Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
dala poročili. Z dopisom z dne 25. 11. 1978 smo prejeli predlog odloka o sogla- 
sju k statutarnemu sklepu o spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samou- 
pravnih interesnih skupnosti Socialistične republike Slovenije za varstvo pred 
požarom. Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopol- 
niti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k statutarnemu sklepu o 
spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samoupravnih interesnih skupnosti 
Socialistične republike Slovenije za varstvo pred požarom. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k statutarnemu sklepu o 
spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samoupravnih interesnih skupnosti 
Socialistične republike Slovenije za varstvo pred požarom soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
za leto 1978. 
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Osnutek odloka o spremembi odloka je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. Predstavnik delegacije Skupščine 
Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije je tovariš Mirko Žlender. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je za svoja pred- 
stavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Jerneja Jana, člana Iz- 
vršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose 
s tujino in tovariša Andreja Sotelška, pomočnika predsednika Republiškega 
komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

V zvezi z osnutkom tega akta, ki je označen kot strogo zaupen akt, in 
osnutki aktov, ki jih bomo obravnavali pri točkah 14, 15, 16, 17 in 18, pred- 
lagam, da zbor na podlagi drugega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutki odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije za leto 1978, odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, pro- 
jekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, projekcije devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1979, odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proiz- 
vodov, ki se v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino, in odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe fede- 
racije za leto 1979 se obravnavajo brez navzočnosti javnosti, glede na to, da gre 
za strogo zaupne materiale. 

2. Na seji so lahko navzoči predstavniki sredstev javnega obveščanja, ki 
lahko poročajo o tem, da je Zbor združenega dela obravnaval osnutke aktov, 
ki so navedeni v prejšnji točki. 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? Ce nihče, potem predlagam, da 
glasujemo o tem predlogu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Osnutek odloka o spremembi odloka o- določitvi skupnega zneska deviz 

za potrebe federacije za leto 1978 sta obravnavala Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta dala poročila. 

Z dopisom z dne 25. 11. 1978 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želi besedo 
predstavnik delegacije? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še 
ustno dopolniti poročila? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdp želi razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe federacije za leto 1978. 

2. K osnutku odloka o spremembi odloka daje zbor pripombe, navedene v 
stališču Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine Socialistične 
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republike Slovenije soglasje k predlogu odloka o spremembi odloka o dolo- 
čitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1978. 

Ali predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega 
sklepa? (Ne.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (122 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
je tovarš Mirko Zlender. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 25. 11. 1978 smo prejeli stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Na podlagi uvodne besede, ki smo jo poslušali danes na skupnem 
zasedanju, smo med sejo prejeli še dodatne predloge in stališča Izvršnega sveta. 

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

Pričenjam 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 spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin 
in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odnose s tujino. 

2. K osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka daje Zbor pri- 
pombe, navedene v stališču Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in poro- 
čilu Zakonodajno-pravne komisije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da po opravljenem usklajevanju v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 

prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
V zvezi s to točko vas obveščam, da smo danes prejeli dopis Samoupravne 

interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Dobili ste ga že tudi na 
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klop in predpostavljam, da ste ga utegnili prebrati. V njem nas Samoupravna 
interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino obvešča, da Narodna banka 
Slovenije od 4. 12. dalje ne potrjuje prijav o sklenjenih poslih uvoza s kon- 
vertibilnega področja. Med tem smo bili v kontaktu z Izvršnim svetom, ki se 
je s tem dopisom seznanil. Prosim tovariša Jerneja Jana, da skuša posredovati 
in pojasniti nastali problem! 

Jernej Jan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V zad- 
njih dveh dnevih so se številne organizacije združenega dela obrnile na Izvršni 
svet z obvestilom, da Narodna banka Slovenije od 4. 12., to je od predvčerajšnjim 
dalje, ne potrjuje več prijav o zaključenih poslih uvoza s konvertibilnega pod- 
ročja. O tem je tekla tudi razprava v Skupščini Samoupravne interesne skup- 
nosti Slovenije za ekonomske odnose s tujino in na osnovi te razprave je tudi 
predsednik Skupnosti tovariš Slapernik poslal pismo, ki vam je bilo danes raz- 
deljeno in ki je predmet te obravnave. Kot nas je Narodna banka Slovenije 
obvestila, je potrjevanje uvoznih prijav za uvoz s konvertibilnega področja 
ustavljeno na podlagi teleksa Narodne banke Jugoslavije, ki ga je Narodna 
banka Jugoslavije posredovala Narodni banki Slovenije. 

V tem teleksu je Narodna banka Jugoslavije zaprosila Narodno banko 
Slovenije, da zaradi eventualnih sprememb v načinu evidentiranja prijave 
uvoza zagotovi, da se od 1. do 10. decembra, to je do konca tega tedna ne 
sprejemajo prijave o sklenjenih poslih za uvoz blaga s plačilom v konvertibilnih 
devizah. 

V tem teleksu Narodna banka Jugoslavije tudi obvešča Narodno banko 
Slovenije, da bo posredovala potrebne informacije pred tem datumom, če bo 
vprašanje evidentiranja prijave posla v tem času rešeno. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije o tem ukrepu in 
o tem predlogu Narodna banka Jugoslavije predhodno ni bil informiran. Na 
podlagi razprave v Skupščini interesne skupnosti Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino in na podlagi številnih intervencij organizacij združenega dela je 
naš Izvršni svet to situacijo obravnaval na svoji seji včeraj, 5. 12., in s tem 
v zvezi sprejel tudi sklep, da intervenira pri Zveznem izvršnem svetu ter da 
zaprosi Zvezni izvršni svet za pojasnila, kakšni so bili razlogi za uveljavitev 
tega ukrepa. 

Naš izvršni svet je že predložil Zveznemu izvršnemu svetu, da na svoji 
današnji seji prouči nastalo situacijo in da da tolmačenje oziroma obrazloži 
razloge za tak postopek Narodne banke Jugoslavije ter da ukrene vse po- 
trebno, da se problem reši. 

Kot sem že povedal, naš izvršni svet ni seznanjen z razlogi, ki so nareko- 
vali tak ukrep. Prosili smo za pojasnilo. Kolikor bi bil razlog za prenehanje 
potrjevanja prijav o uvoznih poslih s konvertibilnega področja neuresničevanje 
projekcije plačilne bilance Jugoslavije, naš Izvršni svet meni, da je potrebno 
uresničevanje projekcije plačilne bilance države zagotoviti s sistemskimi ukrepi 
v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in deviznih odnosih s tujino, na 
osnovi katerega je tudi sprejet odlok o kriterijih za ukrepe, ki jih sprejemajo 
pristojni organi republik oziroma avtonomnih pokrajin v primeru motenj pri 
uresničevanju plačilno-bilančnih pozicij. Ta odlok je bil sprejet na podlagi 35. 
člena prej omenjenega zakona. Menimo tudi, da je potrebno upoštevati, da je 
bil na podlagi 178. člena tega zakona v letošnjem letu sprejet dogovor republik, 
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avtonomnih pokrajin in federacije o ukrepih, ki se sprejemajo v slučaju mo- 
tenj. Ta dogovor so Izvršni sveti socialističnih republik in pokrajin ter Zvezni 
izvršni svet Sklenili v prvi polovici letošnjega leta. 

Ukrepi na podlagi teh aktov omogočajo vsaki republiki oziroma avtonomni 
pokrajini oziroma federaciji, da sprejema selektivne ukrepe povsod tam, kjer 
prihaja do motenj pri uresničevanju projekcije plačilno-bilančnega položaja 
republike in pokrajine oziroma plačilne bilance Jugoslavije. 

Kot sem že omenil, nismo obveščeni, da bi bilo stanje v projekciji pla- 
čilne bilance Jugoslavije tisti razlog, ki naj bi zahteval tak ukrep. Izvršni svet 
bo o stališčih in aktivnostih Zveznega izvršnega sveta, po današnji seji Zvez- 
nega izvršnega sveta, obvestil tudi Samoupravno interesno skupnost Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da to sprejemamo kot 
informacijo. Naš Izvršni svet bo gotovo storil vse, da bi se problem čimprej 
razrešil. Upam, da so tovariši iz Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino o tej aktivnosti Izvršnega sveta informirani. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
jekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Osnutek projekcije je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SER Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije je tovariš Mirko Zlender. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek projekcije so obravnavali: Odbor za finance našega Zbora, Od- 
bor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin, 
ki so dali skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala po- 
ročilo. 

Z dopisom z dne 25. 11. 1978 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, danes pa smo dodatno dobili stališča in 
predloge Izvršnega sveta, o katerih je v uvodni razpravi govoril tovariš Jernej 
Jan. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Predstavnik delegacije? (Ne želi.) Poročevalci odborov in Komisije? (Ne 
želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

2. K osnutku projekcije daje Zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da po opravljenem usklajevanju v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu projekcije plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1979. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega sklepa? 
(Nihče.) 
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Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
jekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Osnutek projekcije je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SER Jugoslavije. Predstavnik delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je tovariš 
Mirko Žlender. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil tovariša Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek projekcije so obravnavali: Odbor za finance našega Zbora, Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin, 
ki so dali skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala po- 
ročilo. 

Z dopisom z dne 25. 11. 1978 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, in danes na klop dodatne predloge in stališča. Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? Predstavnik delegacije? Želijo poročevalci 
odborov ali Komisije dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

2. K osnutku projekcije daje Zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu projekcije devizne bilance Jugoslavije 
za leto 1979. 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek od- 
loka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in drugih po- 
sebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 1979 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Predstavnik delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je tovariš 
Mirko Zlender. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 
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Z dopisom z dne 15. 11. 1978 smo prejeli stališča Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, danes pa na klop dodatne predloge in stališča. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Predstavnik delegacije? 
(Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne.) 

Zeli kdo besedo? Zeli kdo razpravljati? Ce nihče, zaključujem razpravo in 
predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in drugih 
posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 
1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

2. K osnutku odloka daje Zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in poročilu Zakonodajno-pravne komisije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije, da da po 
opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k pred- 
logu tega odloka. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
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 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek od- 
loka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1979. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ je tovariš Mirko Zlender. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovariša Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose S tujino. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega Zbora, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin, ki so 
dali skupno poročilo, ter Zakonodajno^pravna komisija, ki pa je prav tako dala 
poročilo. 

Z dopisom z dne 25. 11. 1978 smo prejeli stališča Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pred- 
stavnik delegacije? (Ne želi.) Želijo morda predstavniki odborov in Komisije 
ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 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 za leto 1979. 

2. K osnutku odloka daje Zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu tega odloka. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
Ce nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj gla- 
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suje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Smo pri 19. točki dnevnega reda, to je pri osnutku odloka o 
ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljih 
kreditne politike v letu 1979. 

Osnutek odloka je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
je tovariš Mirko Zlender, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije pa je določil za svojega predstavnika tovarišico Milico Ozbič, članico Iz- 
vršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega Zbora, Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin, ki 
so dali skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako 
dala poročilo. Z dopisom z dne 24. 11. 1978 smo prejeli stališča Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. Danes smo prejeli tudi pripombe 
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet. Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predstavnik delegacije? (Ne želi.) 
Poročevalci odborov in Komisije? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme tale sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne 
politike ter skupnih temeljih kreditne politike v letu 1979. 

2. K osnutku odloka daje Zbor pripombe, navedene v skupnem poročilu 
Odbor za finance Zbora združenega dela, Odbora za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in Odbora za finance Zbora občin, stališču Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in pismene pripombe, ki so bile 
dane danes na seji Zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine Socialistične 
republike Slovenije soglasje k predlogu tega odloka. 

Ali predlaga kdo kakšno dopolnilo ali spremembo tako oblikovanega 
sklepa? (Ne.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (122 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979. 

Osnutek odloka je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v 
obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
je tovariš Mirko Zlender, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
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nije pa je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika tovariša 
Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega Zbora, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin, ki so 
dali skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 
Z dopisom z dhe 24. 11. 1978 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, danes pa dodatne predloge in stališča. 
Prav tako ste danes prejeli stališča Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino k osnutku odloka. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predstavnik dele- 
gacije? (Ne želi.) Poročevalci odborov in Komisije? (Ne želijo.) 

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 Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979. 

2. K osnutku odloka daje Zbor pripombe, navedene v stališčih Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru,republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine Socialistične 
republike Slovenije soglasje k predlogu tega odloka. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Če nihče, potem glasujmo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! {122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1979. 

Osnutek zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
je tovariš Mirko Zlender. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Mi- 
lico Ozbič, članico Izvršnega 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 24. 11. 1978 smo prejeli stališča 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predstavnik delegacije? 
(Ne želi.) Poročevalca Odbora in Komisije? (Ne želita.) 

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

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1979. 

2. K osnutku zakona daje Zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 
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3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skupščine Socialistične 
republike Slovenije soglasje k predlogu tega zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga? (Ne.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (122 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 22. t o č k o dnevnega reda, to je na družbeni dogovor 
o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije. 

Družbeni dogovor je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
v obravnavo Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije je tovariš Rudi Bregar. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta in predsednika Re- 
publiškega komiteja za kulturo. 

Družbeni dogovor so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose, 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli pred- 
stavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo morda poročevalci odborov in 
Komisije besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Skupščina Socialistične republike Slovenije pristopa k sklepanju druž- 

benega dogovora o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugo- 
slavije in pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v njenem imenu 
sodeluje pri usklajevanju besedila družbenega dogovora o izdelavi in financi- 
ranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije, pri čemer naj upošteva pripombe, 
ki izhajajo iz stališča Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije in delovnih teles Skupščine Socialistične republike Slovenije, ter da po 
uskladitvi pripomb podpiše družbeni dogovor o izdelavi in financiranju druge 
izdaje Enciklopedije Jugoslavije. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 

glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Smo pri 23. točki dnevnega reda, to je pri osnutku delovnega 
programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1979. 

Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za leto 1979 s 
spremembami in dopolnitvami je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije je tovariš Mirko Zlender. 
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Osnutek delovnega programa s spremembami in dopolnitvami smo prejeli. 
Osnutek delovnega programa s spremembami in dopolnitvami so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor za družbenoekonomski razvoj, 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Danes smo prejeli na klop stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in Ko- 
misije besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k tistemu 

delu osnutka delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije za leto 1979, ki se nanaša na akte, ki se sprejemajo na podlagi so- 
glasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. K osnutku programa se dajejo pripombe, navedene v poročilu Odbora 
za finance. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da po opravljenem usklajevanju v 
imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu delovnega programa. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Nihče.) 

Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Pri tej točki dnevnega reda so Zboru predloženi naslednji predlogi odlo- 
kov: predlog odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov višjih sodišč v Socia- 
listični republiki Sloveniji, predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih 
sodišč v Socialistični republiki Sloveniji, predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije, predlog odloka o 
imenovanju namestnika javnega tožilca Socialistične republike Slovenije in 
predlog odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev v Sociali- 
stični republiki Sloveniji in njihovih namestnikov. 

Vse predloge odlokov je predložila v obravnavo Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Prejeli smo predlog stališč Koordinacijskega odbora za kadrovska vpra- 
šanja pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije v zvezi z izvolitvijo predsednikov in sodnikov višjih sodišč 
v Socialistični republiki Sloveniji, informacija Republiškega sekretariata za 
pravosodje, organizacijo uprave in proračun o kadrovskih pripravah za iz- 
volitev sodnikov, temeljnih in višjih sodišč, mnenje Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve k predlogu javnega tožilca Socialistične re- 
publike Slovenije, predlog javnega tožilca Socialistične republike Slovenije ter 
mnenje Koordinacijskega odbora za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije k pred- 
logu evidentiranih možnih kandidatov za javne tožilce višjih tožilstev in na- 
mestnike republiškega javnega tožilca. 
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Danes smo prejeli na klop podatke o kandidatih za predsednike in sodnike 
višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji ter predlog kandidatov med- 
občinskih svetov Socialistične zveze delovnega ljudstva za sodnike porotnike 
višjih sodišč v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru. Prejeli smo tudi poročilo 
Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Komisije za pra- 
vosodje Skupščine SR Slovenije k predlogu odloka o izvolitvi predsednikov in 
sodnikov višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji in predlogu odloka 
o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji, 
o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev v Socialistični republiki 
Sloveniji in njihovih namestnikov, namestnikov javnega tožilca Socialistične 
republike Slovenije ter o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela Sociali- 
stične republike Slovenije in informacijo Javnega tožilstva Socialistične repu- 
blike Slovenije o kadrovskih pripravah za imenovanje tožilskih kadrov. 

Izvršni svet je dal k predlogom odlokov pozitivno mnenje. Predstavnik 
Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije je tovariš Ivan Repinc, 
sodnik Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. Predstavnik Jav- 
nega tožilstva Socialistične republike Slovenije je tovariš Bojan Skrk, javni 
tožilec Socialistične republike Slovenije. 

Zeli besedo predstavnik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve? (Da.) Besedo ima tovariš Tomaž Kavčič! 

Tomaž Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z obravnavo in sprejetjem odloka o izvolitvi oziroma imenovanju sodnikov 
in sodnikov porotnikov višjih sodišč ter javnih tožilcev višjih javnih tožilstev 
in njihovih namestnikov ter namestnikov javnega tožilca SR Slovenije opravlja 
Skupščina SR Slovenije zaključno kadrovsko dejanje v preobrazbi pravosodja 
v republiki. 

Z odločitvijo o izvolitvi sodnikov sodišč združenega dela v SR Sloveniji 
pa nadaljujemo z razvojem tega sodišča, ki ga narekuje stalno naraščajoči 
obseg dela, kar priča o njegovem učinkovitem uveljavljanju. 

Podobno potekajo v občinskih skupščinah volitve oziroma imenovanja sod- 
nikov in tožilcev temeljnih sodišč in javnih tožilstev. Funkcijo pravosodja 
usklajujemo z razvojem družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov v 
družbi. Ustavna preobrazba pravosodja sledi temeljem družbene ureditve, zlasti 
pa varstvu samoupravnih odnosov.in položaja delovnih ljudi, samoupravnih 
organizacij in skupnosti, zagotavljanju ustavnosti in zakonitosti ter utrjevanju 
družbenega reda. V to je ves čas vgrajena tudi aktivna vloga delovnih ljudi in 
občanov. Zavzemamo se za nadaljnje utrjevanje neodvisnosti in družbene od- 
govornosti sodišč, ki jo lahko zagotavlja le stalno Sodelovanje in nadzor delov- 
nih ljudi pri delu sodišč. To se dosega zlasti z neposrednim sodelovanjem de- 
lovnih ljudi pri sojenju ter z redno obravnavo poročil o delu sodišč pri skup- 
ščinah družbenopolitičnih skupnosti oziroma organih upravljanja. 

Poleg družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, organov upravljanja in 
drugih družbenih dejavnikov pa bodo v tem trenutku težišče nalog za uresni- 
čevanje nove ustavne koncepcije funkcij in organiziranosti pravosodja morali 
prevzeti nase tudi funkcionarji in delavci v pravosodju. Zlasti za nosilce od- 
govornih javnih družbenih funkcij v pravosodju velja poudariti, da tudi zanje 
v celoti veljajo vsa načela in merila družbene odgovornosti kadrovske politike. 
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Za izvajanje takih funkcij ter utrjevanje vloge in položaja vseh vrst so- 
dišč in tožilstev pa velja, da bodo to lahko opravljali lle ljudje, ki so družbeno- 
politično in strokovno usposobljeni, zavestno opredeljeni za samoupravni so- 
cialistični razvoj, ki so družbeno angažirani in razgledani in imajo pravilen 
odnos do človeka, do njegovega ustavnega položaja in so jim razredni interesi 
nosilcev takega družbenega razvoja znani. Tako nastaja nov lik sodnika so- 
cialistične samoupravne družbe. 

V poročilu skupne seje Komisije za volitve in imenovanja in administra- 
tivne zadeve ter Komisije za pravosodje smo zabeležili temeljne značilnosti raz- 
prave in nekatere ocene kadrovskih razmer, s katerimi stopamo v začrtano 
smer preobrazbe, zlasti rednega sodstva in tožilstva. 

Ugotovili smo, da se prvič uresničuje celoten, z zakoni določen po- 
stopek za izvolitev oziroma imenovanje funkcionarjev v pravosodju, ki 
po 1. januarju 1979 pričenjajo delovati v temeljnih in višjih sodiščih. Ob 
tem je bilo posebej pozitivno ocenjeno veliko delo, ki so ga opravili v organiza- 
cijah Socialistične zveze v zvezi z izdelavo meril za kadrovanje, kot tudi pri 
samem kadrovanju. Ocenjujemo, da so merila za nosilce družbenih funkcij v 
pravosodju, kljub dolgoročnemu značaju že prvič pozitivno delovala. Poudarjajo 
namreč zlasti neločljivost in celovitost družbenopolitčnih in strokovnih kvali- 
tet in silijo tudi v celovitost kadrovanja za vse pravosodje. 

Kljub zavzetosti za uresničevanje teh načel in kriterijev pa je bilo v raz- 
pravi na seji Komisije ugotovljeno, da se ta načela povsod niso celovito uve- 
ljavljala ter da je bilo ponekod čutiti premalo zavzetosti in odgovornosti za 
medsebojno sodelovanje in skupno reševanje kadrovskih potreb posameznih 
pravosodnih organov. Ponekod so za tako ravnanje obstajali tudi objektivni 
razlogi, zlasti pomanjkanje sposobnih pravosodnih kadrov. 

Pregled specifike kadrovske strukture opozarja na vrsto dejavnikov. Po- 
membno je opozoriti na oceno, da kljub temu, da je večina sodnikov dosedanjih 
okrožnih in okrožnih gospodarskih sodišč predlagana v izvolitev za sodnike 
temeljnih sodišč, ostaja bojazen, da bo zaradi kompleksne prvostopenjske pri- 
stojnosti in nepopolne zasedenosti temeljnih sodišč lahko prihajalo do zaostan- 
kov. Del osnove za tako oceno je tudi v tem, da v temeljnih sodiščih dela več 
mlajših sodnikov, ki še niso kos najtežavnejšim zadevam. Ob tem velja opo- 
zoriti na pomen stalnega izpopolnjevanja ob delu, mentorstva, delovanja stro- 
kovnih in drugih družbenih dejavnikov znotraj sodstva in na druge možnosti 
na poti k večji družbeni učinkovitosti pravosodja. 

V predlaganih odlokih, pa tudi v predlogih za temeljna sodišča in tožil- 
stva je nekaj predlogov za sodnike in tožilce oziroma njihove namestnike, ki 
bodo izpolnili pogoje za starostno upokojitev pred iztekom mandatne dobe, za 
katero se volijo. Z njimi je doseženo soglasje, da bodo takrat uveljavili pravico 
do upokojitve. To dejstvo pa nas opozarja, da je ves čas potrebna dolgoročna, 
aktivna in usmerjena kadrovska politika, ki naj vpliva tako na študijski pro- 
gram kot tudi na normalno napredovanje posameznika v strokovnem ter druž- 
benem pogledu po rezultatih dela. 

Omenjena je bila tudi ocena utemeljenosti številna sedaj določenih sod- 
niških in tožilskih mest. Gre namreč za to, da niso v celoti znane posledice pre- 
mikov dela pristojnosti na samoupravno sodstvo. Nimamo še izkušenj glede 
realne porazdelitve dela med temeljnimi in višjimi sodišči ter med tožilstvi, saj 
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gre za premik težišča dela in celovite prvostopenjske pristojnosti na temeljna 
sodišča in tožilstva. Pritožb še ni mogoče popolnoma realno napovedati. 

V razpravi so bile dane pripombe in opozorila glede pogojev dela za izva- 
janje pravosodne funkcije. Podzakonski predpisi za delo novih sodišč in to- 
žilstev so v glavnem pripravljeni. Prostorske težave se razrešujejo v okviru 
planov negospodarskih investicij. Drudi pogoji: modernizacija poslovanja, iz- 
vedništvo itd. pa se bodo ustvarjali v skladu s potrebami in možnostmi. Zago- 
tavljanje sredstev za redno dejavnost je pretežno urejeno z dogovori med 
občinami. Glede zaostajanja pri pripravi osnov in meril za delitev sredstev za 
osebne dohodke pa moramo povedati, da bodo predhodne rešitve urejevale ta 
vprašanja do sprejetja novih samoupravnih aktov. 

Ugotovljene razmere kadrovskih osnov in pripravljenost nosilcev pravo- 
sodnih funkcij, da prevzamejo odgovornost za uresničevanje ustavne pre- 
obrazbe pravosodja, dovoljujejo sklepno ugotovitev, da je dana večina pogo- 
jev za prehod na ustavno začrtano vlogo temeljnih in višjih sodišč in tožilstev. 
Skupna volja in družbena zavzetost nosilcev funkcij v pravosodju sta lahko 
porok za uresničevanje vsebine te preosnove. Skladno delovanje vseh vrst 
sodišč, tožilstev in drugih družbenih organov odkrivanja in nadzora ter samo- 
upravna in družbena samozaščita pa so garancija za pravno varnost in zaščito 
ustavnosti ter samoupravnega družbenega reda, katerega utrjujemo tudi z iz- 
volitvijo danes predlaganih sodnikov oziroma javnih tožilcev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej glasujemo o predlogu odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov 
višjih sodišč v SR Sloveniji. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov 
višjih sodišč v SR Sloveniji soglasno sprejet. 

S tem so bili v Zboru združenega dela izvoljeni: za predsednika in sodnike 
Višjega sodišča v Celju: Zdenko Pavlina za predsednika, za sodnike: Boris De- 
bič, Franc Dušej, Bojan Grčar, Franc Kos, Anton Metlika, Judita Trebar, mgr. 
Ludvik Vidmar in Jože Unverdorben; 

Za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Kopru: Jože Trošt za pred- 
sednika, za sodnike: mgr. Zorka Bradarič, Janez Brank, dr. Vladimir Din- 
tinjana, Janez Metelko, Danilo Sever, Cvetko Spindler, Janko Stergar in Rado 
Turk; 

Za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Ljubljani: Francka Strmole- 
Hlastec za predsednika, za sodnike: Stojan Baje, Mira Capuder, Jože Gerželj, 
Andrej Hrovat, Alenka Jelenc-Puklavec, Bojana Jesenek, Milan Jesenko, Mar- 
jan Kos, Fedor Kosem, Franc Letonja, Breda Lokar-Gaspari, Peter Lubej, Zma- 
goslava Lukman, Metod Marinček, Pavel Maslo-, Franc Mastnak, Albert Mislej, 
Albina Palovšnik-Grabrijan, Jože Petrič, Anton Pipan, Ana Pogačnik-Komar, 
Jernej Potočar, Ana Rajič, Slavko Rupel, Bogdan Salberger, Franc Skodlar, 
Nada Sval, dr. Janez Tominec in Jože Vidmar; 

Za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Mariboru: Branko Vezovišek 
za predsednika, za sodnike: Gvido Berančič, Anton Brodarič, Mirko Gosnik, 
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Peter Grmovšek, Rdjko Kramberger, dr. Rudolf Martinec, Miloš Močnik, Da- 
nica Novak, Božidar Pajenk, Božidar Petan, Viktor Planinšec, Andrej Rošker, 
Nada Sancin in Hinko Snuderl. 

Predsedniki in sodniki višjih sodišč v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru 
začnejo opravljati sodno funkcijo s 1. januarjem 1979. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o izvolitvi sodnikov porot- 
nikov višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! i(l 19 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov Višjih 
sodišč v Socialistični republiki Sloveniji soglasno sprejet. 

S tem je bilo v Zboru združenega dela izvoljenih 25 sodnikov porotnikov 
Višjega sodišča v Celju, 25 sodnikov porotnikov Višjega sodišča v Kopru, 50 
sodnikov porotnikov Višjega sodišča v Ljubljani in 30 sodnikov porotnikov Viš- 
jega sodišča v Mariboru. 

Sodniki porotniki teh višjih sodišč začnejo opravljati svojo funkcijo s 1. ja- 
nuarjem 1979. 

Sedaj bomo glasovali o predlogu odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča zdru- 
ženega dela Socialistične republike Slovenije. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela Socialistične republike Slovenije soglasno sprejet. 

S tem so bili v Zboru združenega dela izvoljeni za sodnike Sodišča zdru- 
ženega dela Socialistične republike Slovenije: Vlado Bizovičar, Radoslava Brejc, 
Štefan Ftičar, Milena Gnamuš, Pavel Godnič, Slavko Grmek, Vanda Grošelj, 
Zvonko Horvatič, Jože Jelenko, Matjaž Kmet, Borut Kopitar, Lojze Kotar, 
Ludvik Krajec, Vladimir Kramžar, Stanko Kranvogel, Zvone Labura, Drago 
Lukner, Vojko Maksimovič, Mitja Mezgec, Marija Nahtigal, Miloš Rabič, Feliks 
Ritonja, Metka Simonič, Jožica Susič, Franc Sauperl, Antonija Valič, Borut 
Wildmann, Zdravko Zabukovec, Boris Završnik, Maks Zupane, ki niso v de- 
lovnem razmerju pri tem sodišču in mgr. Damjan Mozetič, ki je v delovnem 
razmerju pri tem sodišču. 

Sedaj glasujemo o predlogu odloka o imenovanju namestnikov javnega to- 
žilca Socialistične republike Slovenije. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega to- 
žilca Socialistične republike Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem so za namestnike javnega tožilca SR Slovenije imenovani: Mitja 
Deisinger, mgr. Jože Friedl, Ignac Kolbl, Boris Setina, Roman Vobič, Ivan 
Zorman. 

Sedaj glasujemo o predlogu odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih 
javnih tožilstev v Socialistični republiki Sloveniji in njihovih namestnikov. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju javnih tožilcev Višjih 
javnih tožilstev v Socialistični republiki Sloveniji in njihovih namestnikov so- 
glasno sprejet. 

13* 
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S tem so bili v Zboru združenega dela imenovani: za javnega tožilca Viš- 
jega javnega tožilstva v Celju Bojan Planinšek in za njegovega namestnika 
Jože Hebar; 

za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Kopru Silvester Vremec in 
njegovega namestnika Marjan Bobič; 

za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani Branko Bračko in 
njegove namestnike Vladimir Dolenc, Ivan Drobnič, Ludvik Filipec, Stane 
Iglic, dr. Bogdan Lamut, Mihael Malovrh, Vladimir Potrč in Janez Skobe; 

za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru Viktor Lešnjak in 
njegove namestnike Angela Justin, Aleksander Lipovšek, mgr. Dušan Požar in 
dr. Franjo Vrbnjak. 

Javni tožilci višjih javnih tožilstev v SR Sloveniji in njihovi namestniki 
začnejo opravljati svojo funkcijo s 1. januarjem 1979. 

Prejeli smo tudi predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki ga je prav tako predložila v obravnavo 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Prejeli smo predlog odloka, predlog in sklep Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije ter mnenje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Pričenjam razpravo o odloku. Želi kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče 
razpravljati, potem razpravo zaključujem in prehajam na glasovanje. 

/Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega 
tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k imenovanju Jožeta Korberja 
za glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 19. 
okoliš, ki ga je postavil delegat tovariš Rudolf Leiner, bo odgovoril tovariš 
Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
energetiko. Prosim! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na zasedanju 23. 11. 1978 je delegat iz 19. okoliša, Lendava, postavil naslednje 
delegatsko vpašanje: 

Kdaj bo Izvršni svet skupaj z zadolženimi organi v Socialistični republiki 
Sloveniji uredil, da se dokončno reši finančna konstrukcija rafinerije v Len- 
davi, ker ima INA — nafta Lendava, kot je bilo že v razpravi posebej poudar- 
jeno, dogovore in obveznosti do inozemskih partnerjev, katerih veljavnost po- 
teče konec tega leta? Prosimo odgovor do 6. decembra tega leta. 

Na vprašanje delegata posredujemo naslednji odgovor: 
Izgradnja rafinerije v Lendavi je predvidena v okviru dogovora o temeljih 

plana Slovenije za obdobje od 1976. do 1980. leta. Končna kapaciteta naj bi po 
zadnjem predlogu septembra letos znašala 2 milijona ton predelane nafte letno. 
Redno obratovanje rafinerije naj bi se pričelo v 1981. letu. V okviru INA-nafta 
v Lendavi je že zgrajen del infrastrukturnih instalacij, prav tako se gradi pri- 
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kijuček na jugoslovanski naftovod. Predračunska vrednost investicije se je od 
1,7 milijarde dinarjev v letu 1976 dvignila na 3,3 milijarde v letu 1978. Po 
sprejetju družbenega plana Slovenije do 1980. leta je investitor INA-nafta Len- 
dava predvidel zaključitev konstrukcije financianja v okviru sestavljene orga- 
nizacije združenega dela INA Zagreb in Privredne banke Zagreb, katerih 
član je. 

Konec leta 1977 je bila s poljskim partnerjem podpisana pogodba za inže- 
niring in dobavo opreme. Za uvoz tuje opreme je bil zagotovljen ustrezen 
kredit. Po pogodbi bi poljski partner lahko pogodbo prekinil, kolikor jugo- 
slovanski partner v januarju 1978 ne bi plačal predvidenega avansa, kar je 
pogoj za uveljavitev sklenjene pogodbe. Do tega roka bi morala biti pokrita 
tudi finančna konstrukcija, v kateri primanjkuje še 1,8 milijarde dinarjev. 

Od podpisa pogodbe s poljskim dobaviteljem konec 1977. leta do danes 
INA-nafta Lendava še ni zagotovila manjkajočih dinarskih sredstev, katerih 
zagotovitev je predvidela v okviru INE in Privredne banke Zageb. Na sestanku 
v Lendavi maja letos, v prisotnosti predstavnikov Privredne banke iz Zagreba, 
Ljubljanske združene banke in Podjetja M A Zagreb, je bilo ugotovljeno, da 
prihaja pri financiranju do težav. Dogovorjeno je bilo, da bosta obe poslovni 
banki pregledali možnosti za zagotovitev manjkajočih sredstev. Doseženo je 
bilo načelno soglasje, da naj bi obe banki zagotovili enak del manjkajočih 
sredstev. 

Na podlagi združevanja sredstev kreditnega potenciala temeljnih bank, 
predlaganega članicam temeljnih bank v planu Ljubljanske banke za leto 1979, 
je Ljubljanska banka — združena banka v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in zainteresiranimi partnerji iz Slovenije pripravila samoupravni 
sporazum o skupnem vlaganju, s katerim bi zagotovila 900 milijonov dinarjev. 
Preostalih 900 milijonov naj bi zagotovila Privredna banka Zagreb. V dneh 
6. in 7. oktobra letos sta delegaciji izvršnih svetov Hrvaške in Slovenije v po- 
govorih o medsebojnem sodelovanju ugotovili, da financiranje nove rafinerije 
v Lendavi še ni zaključeno, in sta v skupnem zapisniku priporočili, da se 
pospeši in poišče končna rešitev za zagotovitev manjkajočih sredstev. 

Delegatsko vprašanje je bilo postavljeno na prejšnjem zasedanju in opo- 
zarja, da se poslovni banki, Privredna banka iz Zagreba in Ljubljanska zdru- 
žena banka, še nista dogovorili o zagotovitvi potrebnih sredstev. Po informa- 
cijah Ljubljanske združene banke Privredna banka o zagotovitvi svojega de- 
leža še ni dala definitivnega odgovora, kar seveda zavira tudi realizacijo pri- 
pravljenega samoupravnega sporazuma s strani Ljubljanske združene banke. 
Ljubljanska banka nas je obvestila, da bo v prvem tednu decembra imela 
s Privredno banko sestanek, na katerem bodo glede zagotovitve manjkajočih 
sredstev poskusili doseči ustrezen sporazum. 

Ocenjujemo, da bodo banke pospešile iskanje možnosti za zagotovitev 
manjkajočih 1,8 milijarde dinarjev in pravočasno dosegle ustrezen dogovor. 

Nadaljnjo realizacijo projekta b o pospešila tudi ustanovitev plansko-po- 
slovne skupnosti za naftno gospodarstvo in petrokemijo, ki je v pripravi in 
ki v svoj program razvoja vključuje tudi izgradnjo nove rafinerije v Lendavi. 

Glede že prevzetih obveznosti menimo, da jih mora investitor regulirati 
v skladu z veljavnimi predpisi in dobrimi poslovnimi običaji. 

Izvršni svet pričakuje, da bo finančna konstrukcija v začetku 1979. leta 
uspešno zaključena, predvsem zaradi angažiranja poslovnih bank, podpisnikov 
samoupravnega sporazuma in investitorja INA-nafta Lendava. Kljub temu bo 
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Izvšni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije pri Izvršnem svetu 
Skupščine Socialistične republike Hrvatske ponovno apeliral, da v skladu z 
doseženim dogovorom opozori Privredno banko Zagreb na potrebo po čim 
hitrejši razrešitvi finančne konstrukcije rafinerije v Lendavi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo postaviti delegatsko 
vprašanje? (Nihče.) 

Zaključujem to točko dnevnega reda. Obveščam vas, da smo pri točkah 
dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom 
občin in z Družbenopolitičnim zborom. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za sode- 
lovanje in udeležbo na današnji seji in zaključujem 12. sejo Zbora. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 15. uri.) 



13. seja 

(25. decembra 1978) 

Predsednik: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela, in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

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

Na podlagi 11. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvo- 
lili 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 Franca Vertnika, za člana 
pa Štefana Lazarja in Staneta Lukšiča. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 13. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Franc Vertnik, za člana 
pa Štefan Lazar in Stane Lukšič. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane in pregleda poblastila dele- 
gatov ter sestavi poročilo za zbor. 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze združenj borcev NOV Slo- 
venije, Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Za- 
družne zveze Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino, Izobraževalne skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
Kulturne skupnosti Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije in Skupnosti 
socialnega varstva 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 
SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Prosim vse delegate, ki imajo namen postaviti delegatsko vprašanje, da 
posredujejo vprašanja tovarišici sekretarki zbora v pismeni obliki že sedaj, na 
začetku seje, da bi lahko takoj o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne 
republiške funkcionarje in s tem omogočili, da pripravijo odgovore na dele- 
gatska vprašanja že na današnji seji. 

Prosim vas tudi, tovarišice in tovariši delegati, da med delom Verifikacijske 
komisije pregledate gradivo, ki ste ga prejeli danes na klop. 

Ker je Komisija končala z delom, prosim predsednika Komisije, da poda 
poročilo! 

Franc Vertnik: Komisija za verifikacijo pooblastil Zbora združenega 
dela Skupščine SRS za 13. sejo dne 25 12. 1978 je končala z delom. Zbor zdru- 
ženega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo delegatska 
pooblastila 135 delegatov, in sicer: s področja gospodarstva 83 delegatov, s 
področja kulture '16 delegatov, s socialno-zdravstvenega področja 10 delegatov, 
iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne in podobnih dejavnosti 5 dele- 
gatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organi- 
zacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, iz delegacij aktiv- 
nih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso navzoči delegati naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: s področja gospodarstva za 4 okoliš 1 delegat, 8. okoliš 1 delegat, 13. 
okoliš 1 delegat, 16. okoliš 1 delegat, 22. okoliš 1 delegat, 28. okoliš 1 delegat, 
36. okoliš 1 delegat, skupaj 7 delegatov; s področja prosvete in kulture za 
6. okoliš 1 delegat in 7. okoliš 1 delegat, skupaj dva delegata; s socialno-zdrav- 
stvenega področja za 1. okoliš 1 delegat in 7. okoliš dva delegata, skupno trije 
delegati; iz kmetijske dejavnosti za 4. okoliš 1 delegat, 5. okoliš 1 delegat, 
7. okoliš 1 delegat, skupno trije delegati. 

Komisija predlaga, da Zbor združenega dela vsa predložena pooblastila 
verificira. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, prehajam na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker, kot smo slišali, ni nobeno delegatsko pooblastilo sporno. 
Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (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 13. sejo Zbora združenega dela. 

Ugotavljam, 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 s predsednico Družbenopolitičnega zbora do- 
govorili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega reda 
ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 s temelj- 



13. seja 201 

nimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev, ki ga bo 
podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš dr. Anton 
Vratuša, in poročilo o poteku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o osnutku resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1979, ki 
ga bo podal tovariš Marko Bule, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prehajamo na določitev dnevnega reda: Z dopisom z dne 11. 12. 1978 in 
z dne 15. 12. 1978 sem razširil dnevni red z naslednjimi točkami: 

— s predlogom zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obraču- 
navanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978; 

— predlogom odloka o pristopu k dogovoru o izdaji doplačilne poštne 
znamke »■VIII. Mediteranske igre, Split 1979«; 

— predlogom zakona za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 

— predlogom zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 

— predlogom zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in s 

— predlogom zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Na 12. seji Zbora združenega dela, ki je bila 6. 12. 1978, sem z dnevnega 
reda umaknil zapisnik 11. seje zbora, ker zaradi tehničnih razlogov ni bil 
pravočasno predložen delegatom. Zato njegovo odobritev uvrščam na današnjo 
sejo in razširjam z njim 2. točko dnevnega reda. 

Z dopisom z dne 11. 12. 1978 sem umaknil z dnevnega reda 21. točko, in 
sicer predlog zakona o pristopu Skupščine SR Slovenije k družbenemu dogo- 
voru o pridobivanju sredstev za osebno in skupno porabo ter o skupnih 
osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov 
delegatov ter voljenih in imenovanih funkcionarjev, s predlogom tega druž- 
benega dogovora. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 13. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnikov 11. in 12. seje Zbora združenega dela; 
3. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976-1980 v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 
1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev; 

4. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979; 

5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks; 

6. predlog zakona o sodnih taksah; 
7. predlog zakona o spremembi zakona o prekrških; 
8. predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979; 
9. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 

davkov za leto 1979; 
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10. predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obraču- 
navanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978; 

11. predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma; 

12. predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 

13. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 

14. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 

15. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma; 

16. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne 
energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov; 

17. predlog zakona o združevanju kmetov; 
18. predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov; 
19. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih; 
20. predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane; 
21. predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje po- 

litike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji; 
22. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju; 
23. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 

razmerjih; 
24. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških 

invalidih; 
25. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 

severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912 in 1918; 

26. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev federacije za dodatno vlogo So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije za povečanje kapitala mednarodne 
finančne korporacije; 

27. predlog odloka o pristopu k dogovoru o izdaji doplačilne znamke »VIII. 
Mediteranske igre, Split 1979«; 

28. osnutek programov dela Zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979; 
29. volitve in imenovanja in 
30. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ce 

nihče, bomo o dnevnem redu glasovali. 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. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnikov lil. in 12. seje Zbora združenega dela. 
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Zapisnika ste prejeli. Predlagam, da se na prvi strani zapisnika 12. seje 
zbora, ki je bila 6. decembra 1978, zaradi napake pri prepisovanju nadomesti 
številka 13 z 12, ker se nanaša zapisnik na 12. in ne na 13. sejo zbora. 

Ima še kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev obeh zapisnikov? 
Če pripomb niti predlogov za dopolnitev ni, ugotavljam, da sta zapisnika 11. 
in 12. seje Zbora združenega dela z navedenim popravkom odobrena. 

Tovarišice in tovariši, sedaj bomo počakali na prihod delegatov obeh dru- 
gih zborov, da pričnemo skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice-in tovariši delegati! Nada- 
ljujemo z delom zbora. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 
1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih 
nosilcev. 

Predlog resolucije s temeljnimi razvojnimi nalogami je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Za svoje 
predstavnike je Izvršni svet k tej točki dnevnega reda določil tovariša Jožeta 
Zakonjška, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in informacijski sistem, dr. Antona Fazarinca, člana Iz- 
vršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo in tovariša Jerneja Jana, člana Izvršnega sveta in predsednika Re- 
publiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Ekspoze, ki ga je podal tovariš dr. Anton Vratuša, predsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, smo poslušali na skupnem zasedanju. 

Z dopisom z dne 15. 12. 1978 smo prejeli pregled kriterijev za selekcijo 
pripomb k osnutku resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1979 ter pregled smiselno upoštevanih ali neupoštevanih pripomb. 

Predlog resolucije so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj 
in Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela ter Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki so dali skupno poročilo, in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala svoje poročilo. 

Prejeli smo tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča in predlogi k predlogu 
resolucije. 

Danes smo prejeli na klop predlog stališč in sklepov, ki jih je pripravila 
medzborovska skupina delegatov na predlog Odbora za družbenoekonomski 
razvoj in Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela, Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj Zbora občin in Odbora za družbenoekonomske 
odnose Družbenopolitičnega zbora. Skupina bo spremljala razpravo in pred- 
lagala morebitne spremembe in dopolnitve tega akta. 

Danes smo prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveije. 
Prejeli smo tudi smernice in stališča Predsedstva Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije glede aktualnih nalog Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije pri uresničevanju družbenega 
razvoja v prihodnjem letu. 
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Obveščam vas, da je na današnji seji navzoč tudi Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj Zbora združenega dela, ki bo spremljal razpravo na zboru, 
proučil predloge iz današnje razprave kakor tudi pismene predloge, mnenja 
in stališča k predlogu resolucije ter po zaključeni razpravi, če bo potrebno, 
zavzel stališče do vseh predlogov. 

K tej točki dnevnega reda so bili posebej povabljeni predstavniki: Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti 
Slovenije, Zdravstvene skupnosti Slovenije in Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. 

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

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Marjan Sramel, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 6. okoliš. Prosim! 

Marjan Sramel: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Delegati 
skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
gospodarstva, 6. okoliš, so obravnavali predlog temeljnih razvojnih nalog v 
letu 1979 in sprejeli naslednji sklep: 

Delegati dajemo k predlogu temeljnih razvojnih nalog v letu 1979 predlog 
amandmaja. V prilogi k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 z naslovom »Temeljne 
razvojne naloge v letu 1979 z opredelitvijo njihovih nosilcev« predlagamo k 
točki 5, 6 naslednje spremembe in dopolnitve: 

Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se dopolni tako, da se 
za besedo »elektronike« dodasta besedi »in računalništva«. 

Sedanji drugi stavek drugega odstavka postane tretji odstavek in se do- 
polni in spremeni tako, da se besede »proizvodnjo in razvoj« nadomestijo z 
besedami »razvoj in proizvodnjo«, za besedo »proizvajalci« se dodasta besedi 
»v Sloveniji«, beseda »bodo pa nadomesti z besedilom »bosta sestavljeni orga- 
nizaciji združenega dela Gorenje SOZD in Združeno podjetje Iskra«. 

Sedanji prvi, tretji in četrti stavek drugega odstavka postanejo četrti 
odstavek. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: »Sestavljena organizacija združe- 
nega dela Gorenje bo povečala vlaganje v razvoj in proizvodnjo računalniških 
sistemov Delta; s tem bo pospeševala hitrejšo uporabo računalnikov na poslov- 
nem in procesnem področju. V ta namen bo pospešeno razvijala proizvodnjo 
vhodno-izhodnih enot. SOZD Gorenje bo še pospešeno delovala na področju 
sodobnih komunikacijskih sistemov in naprav za prenos in distribucijo in- 
formacij. Na področju medicinske tehnike bo nadaljevala z razvojem naprav 
in sistemov, ki bodo omogočili bolj kompleksno in kvalitetno ponudbo.« 

Obrazložitev: Od sprejetja samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
so potekla tri leta. V tem času so se spremenili pogoji in potrebe na področju 
razvoja in proizvodnje računalniških sistemov. Podpisniki dogovora o temeljih 
planov so dolžni in imajo pravico delovati v okviru dogovora, nikakor pa ne 
more iz dogovora izhajati monopol nad doseženimi proizvodnimi panogami. 
Ker so v času od sprejetja sporazuma o temeljih planov v SR Sloveniji v SOZD 
Gorenje nastali pogoji za razvoj računalništva, je nujno, da se Gorenje vključi 
med nosilce razvojnih nalog v letu 1979. 
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Planiranje je proces dogovarjanja in ukrepanja za prihodnost. To pa 
pomeni, da mora upoštevati realnost, možnosti in potrebe. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Naj obvestim tovarišice in 
tovariše delegate, da smo pravkar prejeli dodatne amandmaje. Te amandmaje 
ste dobili na klop, in sicer iz Velenja, 6. okoliš, iz Celja od skupin delegatov 
za Zbor združenega dela in Zbor občin, iz Lendave, 19. okoliš, iz skupščin občin 
Ljubljan-Siška in Gornja Radgona, še enkrat iz Celja in iz Kamnika, 30. okoliš. 

(Nadaljujemo razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ivan 
Zelenšek, delegat iz Celja! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Amandma 1. okoliša s področja gospodarstva, iz občine Celje, ste sicer pre- 
jeli, vendar pa bi amandma oziroma našo zahtevo, da se nekatere panoge s 
področja gospodarstva iz občine Celje vnesejo v plan oziroma v resolucijo za 
leto 1979, še nekoliko podkrepil. 

K temeljnim razvojnim nalogam v letu 1979 želimo dodati, da bi se v točki 
5,5 »Na področju kovinske industrije« vnesla naslednja razvojna opredelitev de- 
lovne organizacije EMO Celje: »Na področju prestrukturiranja proizvodnje 
se bo delovna organizacija EMO Celje lotila izgradnje tovarne energetske 
opreme in nadaljevala razvojno sanacijo v smislu prestrukturiranja celotne 
proizvodnje (kotlovski program za industrijo)".« 

Tovarna emajlirane posode v Celju, kot vam je znano, je že nekaj let v 
zelo kritičnem položaju, tako da so morali izdelati sanacijski program. S sa- 
nacijskim programom je bilo ugotovljeno, da se v Jugoslavijo in Slovenijo 
veliko uvaža s področja energetske opreme, zato so samoupravni organi v 
Tovarni emajlirane posode v Celju sklenili, da sprejmejo razvojno usmeritev 
v zvezi z izgradnjo tovarne energetske opreme ne le za potrebe industrije, 
temveč tudi za široko potrošnjo. Te stvari so že bile usklajene oziroma se 
usklajujejo tako v okviru Gospodarske zbornice Slovenije kot tudi pri pod- 
pisnikih dogovora o temeljih planov SR Slovenije. 

Nadalje predlagamo, da se v točki 5, 3 »Na področju kemične in gumarske 
industrije« kot dopolnitev besedila priloge k resoluciji vstavi za tretjim od- 
stavkom novi četrti odstavek, ki se v celoti glasi: 

»Vprašanje zagotovitve potrebnih sredstev za zmanjšanje obstoječe eko- 
loške problematike pa bo Cinkarna Celje reševala v letu 1979, v sodelovanju z 
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije, 
s prehodnimi krediti od poslovnih bank, dokler ne bo sklenjen poseben družbeni 
dogovor, ki bo sistemsko uredil način in pogoje združevanja ter izkoriščanja 
sredstev, namenjenih za razreševanje ekološke problematike v SR Sloveniji«. 

Iz dnevnega časopisja, radia in televizije vam je vsekakor znan problem 
Celja zaradi nekaj čez sto let stare Cinkarne, ki je pred petimi leti zgradila novo 
tovarno titan dioksida. Ta tovarna je bila zgrajena na podlagi meddržavne 
pogodbe med Nemško demokratično republiko in Jugoslavijo, trenutno pa sta 
poglavitna problema ekonomska in ekološka sanacija. V zvezi s tem naj do- 
dam, da je tuj partner, to je Nemška demokratična republika, pripravljen 
sofinancirati reševanje ekološke problematike Cinkarne Celje v enaki višini, 
kot so jo pripravljeni financirati jugoslovanski partnerji, to je poslovne banke 
in republika. Posledice tega neurejenega vprašanja so že tako hude, da je že 
resno ogroženo delo in življenje ljudi. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Janko Buh, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 1. okoliš. Prosim! 

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov z gospodarskega področja, 1. okoliš — Celje dajem amandma k 
temeljnim razvojnim nalogam v letu 1979 z opredelitvijo njihovih nosilcev. 

V točki 2 »Na področju prometa in zvez« naj se doda besedilo: »Nadalje- 
vala se bo izgradnja telekomunikacijskega centra Golovec v Celju«. 

Delegati skupine z gospodarskega področja, 1. okoliš, se ne strinjamo z 
obrazložitvijo, da zaradi velikega števila central le-te niso naštete v dogovoru 
o temeljih družbenega plana in zato tudi v resoluciji niso navedene. Vse te 
naloge so podrobno navedene v programih ptt organizacij. 

Telekomunikacijskega centra Golovec v Celju ne moremo uvrščati med 
navadne investicije pri razširitvah avtomatskih telefonskih central in drugih 
ptt naprav. To je nova glavna avtomatska telefonska centrala, prek katere 
bo potekal celotni telefonski promet iz celjskega območja z drugimi območji 
v Sloveniji in Jugoslaviji ter s svetom. 

Poleg glavne telefonske centrale tipa Metakonta 10 C bo tu montirana 
vsa potrebna visokofrekvenčna in radiorelejna oprema za povezavo nove 
glavne centrale s centralami v omrežni skupini Celje in s centralami drugih 
omrežnih skupin v Sloveniji in Jugoslaviji. 

Po predlogu samoupravnega sporazuma o združitvi v Združene organi- 
zacije ptt Slovenije so glavne avtomatske telefonske centrale, s pripadajočimi 
napravami za povezavo in stavbami, v katerih so te montirane, objekti med- 
regijskega, to je slovenskega pomena, za katere bodo združevala sredstva vsa 
slovenska ptt podjetja. 

PTT stavba v Celju ne dopušča nadaljnjega širjenja telefonskih napeljav, 
ker je premajhna, stara pa je tudi že skoraj 100 let. Ne ustreza tudi njena 
nosilnost, ni potresno varno zgrajena in je v radijski senci. Kakšna škoda bi 
nastala za slovensko gospodarstvo in celotno družbeno skupnost, če bi se 
stavba ob nekoliko močnejšem potresnem sunku zrušila ali pa toliko poškodo- 
vala, da v njej montirane naprave ne bi delovale? 

Celotna oprema bo izdelek domače industrije, kar predstavlja pomembno 
podporo hitrejšemu razvoju slovenske elektronske industrije, ki je prav tako 
med prioritetnimi panogami. 

Investicija telekomunikacijski center Golovice je po izgradnji mednarodne 
in tranzitne avtomatske telefonske centrale v Ljubljani največja investicija 
v ptt prometu Slovenije, saj znaša njena predračunska vrednost 250 milijonov 
dinarjev oziroma 25 starih milijard. Investicijo so podprle vse občine celjskega 
območja, svet občin tega območja, družbenopolitične organizacije in območna 
samoupravna interesna skupnost ptt prometa Celje. 

Vse to so okoliščine, ki narekujejo pospešeno gradnjo telekomunikacijskega 
centra v Celju, kot tudi to, da dobi investicija ustrezno mesto v resoluciji za 
leto 1979. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marija 
Petkovšek, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 34. 
okoliš! 
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Marija Petkovšek : Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani 
tovariši delegati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela z gospodarskega 
področja, 34. okoliš — občini Vrhnika in Logatec, je ob obravnavi osnutka 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 v letu 1979, s spremljajočimi akti, h katerim mora dati Skupščina 
naše republike soglasje, oblikovala naslednje pripombe, in sicer k odloku o 
skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1979: 

Izvršni odbor splošnega združenja usnjarsko-predelovalne industrije Ju- 
goslavije Gospodarske zbornice Jugoslavije je na svoji seji 3. novembra 1978 
podrobno obravnaval ekonomski položaj usnjarsko-predelovalne industrije Ju- 
goslavije. Pri tem je ugotovil, da je ta industrija v zelo težkem gospodarskem 
položaju, zaradi visokih družbenih dajatev na podlagi zakonskih in pogodbenih 
obveznosti in nesorazmerij v sistemskih rešitvah pri uvozu in izvozu. Težko 
stanje v tej industriji je pogojeno v veliki meri s problemi oskrbovanja s 
surovinami in reprodukcijskimi materiali, tako z domačega tržišča kot tudi iz 
uvoza, saj mora predelovalna usnjarska industrija polovico potrebnih surovih 
kož uvažati, če ' hoče do določene mere izkoristiti razpoložljive zmogljivosti. 

Surove kože so pravzaprav deficitarna surovina na svetovnem tržišču 
in so zato zelo drage. Pri našem uvozu pa so poleg tega zelo narasle carinske 
dajatve, in sicer znaša carinsko evidentiranje 1 °/o, posebna uvozna taksa je 
10 °/o, izravnalna carina 6 %>, skupaj 17 °/o. Poleg tega se plačuje še po 1 novi 
dinar za vsak kilogram uvožene kože. 

Znano je, da je usnjarsko-predelovalna industrija Jugoslavije, pa tudi SR 
Slovenije, kot so organizacije združenega dela Industrija usnja Vrhnika, Konus 
Slovenske Konjice, Peko Tržič, Planika Kranj, Alpina Ziri in drugi, zelo 
pomemben izvoznik usnja in usnjenih izdelkov na svetovnem tržišču. Zaradi 
visokih carinskih dajatev pa postaja ta industrija nekonkurenčna. Izvršni od- 
bor splošnega združenja pri Gospodarski zbornici Jugoslavije je zaradi tega 
na svoji prej omenjeni seji prišel do zaključka, da je potrebno angažirati 
vse dejavnike, od federacije, republik, pokrajin in občin do drugih, da se bo 
stanje v 127. in 128. panogi privedlo v normalne ekonomske okvire. Predvsem 
pa so nerazumljive carinske dajatve v višini 17 °/o + 1 novi dinar za kilogram 
uvožene kože. 

Znano je, da plačujejo ostale države v svetu pri uvozu surovih kož od 
0 do največ 5% carinskih dajatev. Kot primer navajamo, da veliki evrop- 
ski uvozniki, kot so Italija, Francija, Nemčija in Španija, pri uvozu te surovine 
ne plačujejo nobenih carinskih dajatev. Nasprotno, naša soseda Italija celo 
beneficira uvoz te surovine. Izvršni odbor pri Zvezni gospodarski zbornici je 
mnenja, da naj bi skupne carinske dajatve pri uvozu kož znašale največ 7 °/o. 

Pri obravnavi odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979 naj 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije obravnava tudi to pereče vpra- 
šanje s področja uvoza in predlaga zveznim organom ustrezne ukrepe. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Obveščen sem, da sem spre- 
gledal, da se je javil k besedi predsednik našega Odbora za družbenoekonomski 
razvoj tovariš Franc Vičar. Popravljam to napako in prosim tovariša Vičarja, 
da vzame besedo. 
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Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred- 
log resolucije in ostala gradiva v zvezi z njo so obravnavala skoraj vsa tele- 
sa naše skupščine. Na podlagi široke razprave so pristojni odbori imenovali 
medzborovsko delovno skupino, ki je pripravila stališča in sklepe za današr- 
njo sejo. Ker ste stališča in sklepe dobili na klop, dovolite, da vas z njim 
seznanim. 

1. Skupščina SR Slovenije sprejema resolucijo o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1079, s temeljnimi 
razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev. Ob tem 
poudarja, da morajo vsi nosilci planiranja na podlagi usmeritve in nalog, 
opredeljenih v resoluciji, s svojimi določitvami prevzeti konkretno odgovornost 
za njihovo uresničitev in tako nadomestiti zaostajanje na tistih področjih, na 
katerih ugotavljamo realne možnosti za doseganje načrtovanih smotrov razvoja. 
Takšne odločitve morajo biti tudi podlaga za realno opredeljevanje izhodišč 
in za pripravo naslednjega srednjeročnega družbenega plana. 

2. Zaradi zaostajanja pri uresničevanju samoupravnega planiranja, ki 
zahteva dogovarjanje nosilcev planiranja o medsebojnih odgovornostih pri 
združevanju dela in sredstev za skupne naložbe z udeležbo v skupaj ustvar- 
jenem dohodku, prihaja do pritiskov, da se v letnih resolucijah zapišejo po- 
samezni nosilci nalog in usmeritve, ki bi morale biti konkretizirane v samo- 
upravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov. Skupščina SR Slovenije 
poudarja, da ob tako razširjeni vsebini letne resolucije opredeljujejo politiko 
razvoja v letu 1979 predvsem naslednji poglavitni elementi: 

— uveljavljanje samoupravnega družbenega planiranja kot osnove za 
nadaljnjo preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na vseh področjih in 
ravneh družbene reprodukcije; 

— zagotavljanje stabilnejše gospodarske rasti s povečanjem produktivnosti 
dela in uveljavljanjem drugih kakovostnih dejavnikov razvoja; 

— učinkovitejše vključevanje v mednarodno menjavo in krepitev kon- 
kurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva za nastopanje na tujih trgih; 

— dograjevanje sistema ter opredeljevanje osnov in meril za razporejanje 
čistega dohodka za vse vrste porabe in posebej osebnih dohodkov v odvisnosti 
od realno ustvarjenega dohodka in rasti produktivnosti dela; 

— uresničevanje samoupravnih dohodkovnih odnosov v družbeni repro- 
dukciji, zlasti z združevanjem dela in sredstev za skupna vlaganja, z udeležbo 
v skupno ustvarjenem dohodku, z uveljavljanjem svobodne menjave dela, s 
spreminjanjem odnosov v gospodarjenju z družbenimi sredstvi v banki in z 
vgrajevanjem spodbud za povečevanje dohodka kot materialnega temeljnega 
razvoja. 

3. Skupščina SR Slovenije poudarja, da z resolucijo dogovorjena politika 
družbenoekonomskega razvoja v naslednjem letu terja odgovornost nosilcev 
razvojnih nalog, saj neizpolnjevanje prevzetih obveznosti pomeni kršitev samo- 
upravnih pravic delavcev, delovnih ljudi in občanov pri upravljanju in gospo- 
darjenju s sredstvi družbene reprodukcije. Zato je treba ključnim vprašanjem, 
ki nanje opozarja Skupščina SR Slovenije v teh sklepih, v vsakodnevni druž- 
benopolitični aktivnosti nameniti posebno pozornost, v skladu z usmeritvami, 
opredeljenimi v dokumentih družbenopolitičnih organizacij. 

Zato Skupščina SR Slovenije opozarja, da je ob obravnavanju in spre- 
jemanju zaključnih računov za leto 1978 ter ob njihovi analizi potrebno, da 
delavci v temeljnih organizacijah, na podlagi kazalcev gospodarjenja, opre- 
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deljenih v zakonu o združenem delu, celovito in kritično ocenijo rezultate go- 
spodarjenja in možnosti za razporejanje celotnega prihodka v skladu z njiho- 
vimi potrebami in sprejetimi obveznostmi ter v primeru ugotovljenih motenj 
v gospodarjenju sprejmejo odločitve za njihovo odpravljanje. 

4. Pri pripravi osnutka republiškega zakona o družbenem planiranju je 
potrebno upoštevati opozorila v zvezi z različnim pojmovanjem vloge in na- 
mena vsakoletnega izvedbenega planskega dokumenta. Skupščina SR Slovenije 
se v tej zvezi zavzema, da mora letni izvedbeni akt vsebovati le tiste konkretne 
usmeritve in ukrepe, ki jih je treba uresničiti za zagotovitev načrtovanega raz- 
voja, oziroma le tiste nove naloge posameznih nosilcev, ki naj glede na spre- 
menjene pogoje gospodarjenja zagotove izpolnitev skupno dogovorjenega raz- 
voja v določenem srednjeročnem obdobju. 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Štefan Lazar, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, občina Gornja Radgona! 

Štefan Lazar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija, delegacija za Zbor združenega dela iz Gornje Radgone je 
vložila amandma enake vsebine kot delegacija iz Velenja. Delegacija občine 
Gornja Radgona v celoti podpira amandma, ki ga je predložila delegacija 
občine Velenje, predlaga pa tudi sama amandma v enakem besedilu. 

Opredelitev Združenega podjetja Iskra kot edinega nosilca razvoja na 
področju profesionalne elektronike in računalništva predstavlja ustvarjanje 
monopolnega položaja za Iskro, kar ni združljivo z današnjo prakso, oziroma 
je z njo v nasprotju. Ob tem je bilo hote ali nehote prezrto dejstvo dosedanjega 
razvoja profesionalne elektronike v okviru več tozdov v SOZD Gorenje. 

Delegacija ne more sprejeti odgovora sestavljalcev predloga iz razloga, 
ker imamo pri nas načelo kontinuiranega planiranja in ker meni, da je v 
dosedanjih razgovorih SOZD Gorenje dala dovolj jasno iniciativo. 

S takšnim stališčem in opredelitvijo smo prizadeti zlaisti v občini Gornja 
Radgona, kjer posluje organizacija združenega dela Gorenje-Elrad. Profesio- 
nalna elektronika je eden izmed dejavnikov sedanjega in načrtovanega razvoja. 
Ob tem ne gre prezreti, da so v občini Gornja Radgona od desetih krajevnih 
skupnosti razviti le dve in da Gorenje-Elrad načrtuje svoj nadaljnji razvoj 
prav v nerazviti krajevni skupnosti Crešnjevci-Zbigovci. Takšna opredelitev 
v predlogu resolucije posredno ruši tudi koncept razvoja manj razvitih in ob- 
mejnih območij. 

Enako stališče ima naša delegacija tudi do obravnave računalništva, saj 
je z vključitvijo »Elektrotehne« v Gorenje le-ta postal drugi nosilec te pro- 
pulzivne panoge. Kolikor bi v Gorenju izostal program razvoja računalništva, 
bi to neposredno povzročilo skrčenje programske usmeritve Gorenje-Elrad. 

Tovariši delegati in tovarišice delegatke! K temu bi dal še kratko po- 
jasnilo. Gorenje-Elrad se skoraj že deset let ukvarja s profesionalno tehniko. 
V Gorenje-Elradu izdelujejo profesionalno tehniko tudi za pretvornike za RTV 
hiše v Ljubljani, Titogradu in Beogradu. V to delo je vloženega že veliko truda, 
tako da že zaradi tega menimo, da moramo biti navzoči pri nadaljnjem raz- 
vijajnu elektronike oziroma profesionalne tehnike, kamor je vključeno tudi 
računalništvo. Hvala lepa. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Ivan Marjek, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 11. 
okoliš! 

Ivan Marjek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na seji skupine delegatov, ki delegirajo delegate v Zbor združenega dela 
in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, smo obravnavali predlog resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 
1979, v zvezi z resolucijo pa tudi temeljne razvojne naloge v letu 1979 z 
opredelitvijo njihovih nosilcev. V danem primeru gre za akt, ki se nanaša na 
uresničevanje dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980. Akt, ki ga 
danes sprejemamo, mora biti v celoti usklajen tako z navedenim dogovorom 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije kot tudi z družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980. 

Po določilih 18. člena zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 
se s samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih plana določajo skupni 
interesi in cilji, zaradi katerih se sklepajo, in v njih urejajo medsebojni odnosi, 
pravice, obveznosti in odgovornosti za njihovo uresničevanje. Samoupravni 
sporazum oziroma dogovor o osnovah plana pa je obvezen za tiste, ki ga 
sklenejo. 

V 19. členu dogovora o temeljih plana za obdobje 1976-1980 je SOZD 
Iskra določena kot podpisnik oziroma kot nosilec razvoja za področje profe- 
sionalne elektronike. 

Izhajajoč iz zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije pa lahko skladno z načelom kontinuiranega plani- 
ranja in pod določenimi pogoji pristopijo med podpisnike s tega področja tudi 
druge organizacije združenega dela. Pogoj za to je, da sprožijo postopek za 
pristop k dogovoru in da ponudijo povsem konkretne obveznosti, usklajene s 
temeljno razvojno politiko republike in z dogovorjeno delitvijo dela na tem 
področju, to je s politiko, ki jo vsebujejo osnovni kriteriji družbenega plana 
za obdobje 1S76-1980. S predloženimi dopolnitvami morajo soglašati tudi ostali 
podpisniki dogovora, ker se z vsako spremembo spremenijo za nekatere pod- 
pisnike tudi njihove obveznosti. 

Nadalje je treba opozoriti, da je bilo s strani predstavnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije tovariša Jožeta Zakonjška delegatom odborov Repub- 
liške skupščine 14. 12. 1978 rečeno, da bodo do sprejetja resolucije, torej do 
25. 12. 1978, organizacije združenega dela izkoristile čas, da bodo ugotovile, 
ali so sposobne izpolniti naloge iz dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije. Pregledala bodo tudi, v kakšnih okoliščinah bodo te naloge ures- 
ničljive. Organizacije združenega dela bodo šle po samoupravni poti, njihove 
ugotovitve pa bo presodil zbor. 

V zvezi s tem bi prosil, da zbor presodi dopolnitve, če se ujemajo s politiko 
družbenega plana, kajti Izvršni svet je kot podpisnik dolžan, da v skladu s 
stališči Skupščine bedi nad uresničevanjem planske politike. Vsi, ki sodelujejo 
pri planiranju, so namreč dolžni preverjati izpolnjevanje planov in ponovno 
oblikovati svojo obveznost. Iz te izjave jasno sledi, da bo o tem, kar se predlaga, 
lahko govora šele takrat, ko bo sprožen postopek za spremembo dogovora o 
temeljih plana. Zato v danem primeru ne more biti tak predlog sprejemljiv, 
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ker je v celoti v nasprotju z zakonom o temeljih družbenega plana in o teme- 
ljih plana Jugoslavije. 

Hkrati opozarjam, da pri dopolnjevanju dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 treba smiselno upoštevati določene 
kriterije, kot so kakovost doseženih rezultatov določenega podpisnika na po- 
dročju elektronike, njegova realna tehnično-ekonomska usposobljenost za ures- 
ničevanje predložene dodatne obveznosti, njegove izvozne sposobnosti, ocena 
uporabnikov njegovih proizvodov, kadri in podobno. 

Kakor je razvidno iz Dela z dne 20. decembra 1978, je tudi Predsedstvo 
Gospodarske zbornice, ki je obravnavalo predlog resolucije za leto 1979, tak 
predlog za dopolnitev resolucije zavrnilo z utemeljitvijo, da je treba sprožiti 
predhodni postopek za spremembo dogovora o temeljih plana in prevzeti od- 
govornost za uresničevanje konkretnih razvojnih nalog. 

Postopek za dopolnitev ali spremembo dogovora je treba poslati ostalim 
podpisnikom ter zagotoviti, da bodo sprejete naloge uspešno izpolnjene. Torej 
je treba izpeljati postopek, ki ga zahteva zakon o temeljih družbenega plani- 
ranja in temeljih družbenega plana Jugoslavije. 

Delegati smo v pripravah za današnje zasedanje še posebej pazljivo ob- 
ravnavali pregled kriterijev za selekcijo pripomb k osnutku resolucije o izva- 
janju družbenega plana SR Slovenije ter pregled smiselno upoštevanih ali ne- 
upoštevanih pripomb in še posebej poglavje na 13. strani, ki obravnava pri- 
pombe za področje elektroindustrije. 

Navajam: »Na področju elektroindustrije je bilo predlagano, da se besedilo 
spremeni tako, da se glasi: SOZD Gorenje bo vložil napore in sredstva za 
dosego kvalitetnejše ponudbe električnih in elektronskih proizvodov široke 
potrošnje profesionalne porabe, zaradi vse večjega in enakopravnejšega vklju- 
čevanja v mednarodno menjavo. Na področju profesionalne elektronike bo 
Gorenje v sodelovanju z ostalimi sozdi nadalje razvijalo sodobne sisteme tele- 
komunikacij TV področja, procesne opreme in informatike, poslovno in pro- 

x cesno računalništvo.« 
O tem predlogu se je Izvršni svet izrekel takole: »Navedena naloga za 

Gorenje ne izhaja iz dogovora o temeljih plana, prav tako ni s strani te orga- 
nizacije združenega dela dana pobuda, da se ta obveznost vključi v dogovor 
o temeljih plana, delno pa je ta pripomba upoštevana v splošnem delu be- 
sedila«. 

Naj citiram še mnenje Gospodarske zbornice: »V razpravi o tem vprašanju 
se je izoblikovalo mnenje, da v resoluciji ni mogoče navajati konkretnih 
nosilcev posameznih razvojnih nalog. Cilj takšnih zahtev je, da bi si posamične 
organizacije s tem zagotovile določene prednosti, zlasti potrebna sredstva za 
naložbe, ki jih niso uskladile z ostalimi nosilci razvoja in za katere si niso 
zagotovile širšega združevanja sredstev in podobno. V prilogi k resoluciji 
pa bi morali navesti vse nosilce posameznih razvojnih nalog, ki so izvedli 
vse postopke, ki jih predvideva za to zakon o združenem delu. Vsi, ki želijo 
pristopiti k dogovoru o temeljih srednjeročnega plana in prevzeti odgovornost 
za uresničevanje konkretnih razvojnih nalog, pa morajo seveda sprožiti po- 
stopek za dopolnitev in spremembo dogovora in ostalim podpisnikom pred- 
ložiti dokazila ter zagotovila, da bodo lahko prevzete naloge uspešno izpolnili. 
Pogoj za to pa je, da izpeljejo vse postopke, ki jih za to terja zakon o zdru- 
ženem delu«. 

14» 
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Z navajanjem teh stališč sem hotel poudariti predvsem naslednje: Da 
amandma, ki so ga predložili delegati za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije s področja gospodarstva, 6. okoliš, in pa amandma, ki so ga pred- 
ložili delegati iz 19. okoliša, smiselno ne sovpada z navedenimi stališči Izvršnega 
sveta in s stališči Gospodarske zbornice. Podoben predlog je bil dan že v 
razpravi ob osnutku resolucije. Glede na to, da imamo ta predlog sedaj pred 
seboj, je verjetno težko tudi vam presoditi, ali so ti amandmaji ekonomsko, 
tehnično in ne vem kako še drugače utemeljeni. Zato predlagamo delegati iz 
11. okoliša, da se navedeni amandmaji, ki zahtevajo spremembo točke 5.6, 
ne sprejmejo. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Be- 
sedo ima Gojko Vizovišek, delegat za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 16. okoliš. 

Gojko Vizovišek: Cenjeno predsedstvo, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije, s sedežem v Mariboru, je razpravljala 
o resoluciji in temeljnih nalogah in daje naslednje pripombe: 

V drugem poglavju temeljnih razvojnih nalog naj se na 22. strani v osmem 
odstavku za drugim stavkom doda naslednjo besedilo: »Izdelan bo projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto Sentilj-Pesnica in izvedeni 
ustrezni upravno-tehnični postopki za začetek gradnje.« 

Izgradnja cestnega odseka Sentilj-Pesnica je vključena v dogovor o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za leto 1976—1980 in v srednjeročni 
plan vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji 
za obdobje 1976—.1980 enakovredno z vsemi nalogami, ki jih predvideva tudi 
predlog resolucije. V skladu z določilom iz srednjeročnega plana Republiške 
skupnosti za ceste, da bo prioriteta izgradnje posameznih avtocestnih odsekov 
določena na podlagi študij upravičenosti, ni dopustno izločati posameznih avto- 
cestnih odsekov, ker je znano, da te študije niso bile opravljene. 

Menimo, da je ta amandma utemeljen tudi z ugotovitvijo, da so v predlogu 
resolucije upoštevani vsi odseki avtocest, ki so vključeni v temelje družbenega 
plana SR Slovenije in v srednjeročni plan Republiške skupnosti za ceste, 
izpadel pa je le odsek avtoceste Šentilj—Pesnica. 

Izločitev odseka avtoceste Šentilj—Pesnica bi imela težke posledice za za- 
četek del na tej cesti in usklađenost z izgradnjo ustreznega odseka pyrinske 
avtoceste ne bi bila dosežena. 

Naslednji amandma zahteva, da se v drugem poglavju temeljnih razvojnih 
nalog, šesti odstavek na 22. strani spremeni tako, da se glasi: »Republiška 
skupnost za ceste bo začela dela prve etape rekonstrukcije mejnega prehoda 
Šentilj tako, da bo ta etapa zaključena do začetka turistične sezone v letu 1980.« 

Obrazložitev: Obseg in vrsta del v predlogu resolucije nista pravilno opre- 
daljena. Ne gre namreč za razširitev temveč za izvedbo prve etape rekonstruk- 
cije, ki obsega predvsem izgradnjo ploščadi za tovorna vozila in nov prehod 
za tovorni promet. Prva etapa je načrtovana tako, da bo na mejnem prehodu 
Šentilj služila le tovornemu prometu. 

Tretji amandma se nanaša na isto poglavje, in sicer, naj se v drugem 
odstavku za besedo »-Tezno« doda besedilo »v skladu z bodočimi potrebami 
proste skladiščno-transportne cone«. 
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Obrazložitev je naslednja: V skladu z obravnavano problematiko razvoja 
kompleksnega prometa v SR Sloveniji in sprejetimi stališči o politiki skladnega 
razvoja prometa potekajo v občini Maribor intenzivne priprave za izvajanje 
programa STTC. Gre za širši slovenski .program, s katerim se uveljavljajo 
sprejeta stališča o uvajanju enotnega sistema integralnega transporta v bla- 
govnem prometu. Prav to pa terja vključitev tega pomembnega programa 
v slovensko resolucijo za leto 1979. 

Četrti amandma predlaga, da se v poglavju 5,8 temeljnih razvojih nalog 
na strani 26 doda novo poglavje 5,9 z naslovom »Na področju tekstilne indu- 
strije«, ki se v celoti glasi: »Organizacije združenega dela, Poslovna skupnost 
tekstilne industrije in Splošno združenje tekstilne industrije bodo v letu 1979 
na osnovi sprejetih ocen o smereh nadaljnjega razvoja tekstilne industrije 
v Sloveniji: 

— sestavili program za načrtno uresničevanje zastavljenih ciljev in ob- 
ravnavali predlog srednjeročnega plana tekstilne industrije SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985; 

-—- pospešili povezovanje med organizacijami združenega dela za nadaljnjo 
delitev proizvodnih programov, večjo dohodkovno in poslovno soodvisnost in 
organiziranejši nastop na domačem in tujih tržiščih; 

— z modernizacijo, boljšo notranjo organizacijo dela in sodobnim de- 
signom in kreatorstvom zvišali produktivnost dela, uvedli nove tehnološke 
postopke in dosegli višjo kakovost tekstilnih izdelkov; 

— povečali v okviru možnih zunanjih plasmajev udeležbo proizvodnje 
za izvoz ter dosegli višjo stopnjo samoorganiziranosti za nastope na tujih 
tržiščih; 

— v večji meri razvili in prilagodili razvojno-raziskovalno delo aktualnim 
problemom tekstilne industrije; 

Obrazložitev je naslednja: O smereh nadaljnjega razvoja tekstilne indu- 
strije v SR Sloveniji so razpravljali Predsedstvo Gospodarske zbornice Slo- 
venije, Republiški sindikati, Odbor sindikata delavcev tekstilne industrije ter 
usnjarsko-predelovalna industrija. V razpravo so se vključile tudi vse organi- 
zacije združenega dela in vsi tozdi tekstilne industrije. 

Zaključke iz razprave in oceno položaja tekstilne industrije je obravnaval 
tudi slovenski kongres sindikatov. Ob proslavi 150-letnice tekstilstva so bile 
ocene o osnovnih smereh razvoja tekstilne industrije javno potrjene, poudar- 
jeno pa je tudi bilo, da ima tekstilna industrija pomembno vlogo v gospo- 
darstvu in so odveč vsa razmišljanja o tem, ali ima tekstilna industrija kot 
delovno intenzivna panoga sploh še svoje mesto v nadaljnjem razvoju slo- 
venskega gospodarstva. Dejstvo je, da obstaja vrsta gospodarskih in socialnih 
razlogov, zaradi katerih bo imela tekstilna industrija vedno pomembno mesto 
tudi v razvoju slovenskega gospodarstva. 

Iz navedenega izhaja, da je nujno, da to panogo ustrezno opredelimo tudi 
v resoluciji in sicer kot samostojno panogo in je ne enačimo z usnjarsko pre- 
delovno industrijo, kot je navedeno v selekciji pripomb k osnutku resolucije. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Obveščena sem, da so 
tudi ti amandmaji pismeno predloženi in jih bomo dobili na klop takoj, ko bodo 
razmnoženi. Kdo še želi besedo? Besedo ima Marjan Sramel, področje go- 
spodarstva 6. okoliš! 
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Marjan Šramel: Moram biti odkrit in dati govorniku iz 11. okoliša 
v vsem prav, razen v zadnjem sklepu, ko bi pač rad, da je naš amandma brez- 
predmeten. Namreč vprašajmo se, spoštovane tovarišice in tovariši delegati, 
kaj so naše potrebe, motivi in gibala razvoja? Kaj si želimo? Želimo si vedno 
nekaj novega, več dohodka, več dobrin za zadovoljevanje naših čedalje večjih 
potreb. Toda, kako priti do več in boljših proizvodov? Kaj je najnovejše in 
kaj je najboljše? Odgovor na to vprašanje je odvisen od stopnje gospodarskega 
in družbenega razvoja v določenem časovnem obdobju. 

Sodobni ekonomisti postavljajo proizvodno-tehnične inovacije med osnov- 
na gibala razvoja. Tudi zakon o združenem delu opredeljuje bistvo gospodar- 
skega napredka kot rezultat novih proizvodov in izboljšanja metod oziroma 
tehnologij. 

Gospodarski razvoj pa je in mora biti stalen proces. V tem stalnem pro- 
cesu inovacij od časa do časa pride do nove kvalitete, ki pa je vnaprej ni 
mogoče predpisati. Takšno novo kvaliteto v razvoju Gorenja predstavlja pro- 
gram, ki ga v vsakdanjem govoru imenujemo elektronika, ena od njenih vej pa 
je računalništvo. 

Rezultat družbenega okolja, obstoječe stopnje razvoja proizvajalnih sil, 
kot tudi določenih družbenih spoznanj in zavestne usmeritve je tudi sedanje 
vznikanje novih idej na novih proizvodnih področjih računalništva, in kot 
dokaz njihove sposobnosti, tudi vključevanje le-teh v poslovne cilje. 

Petletno obdobje pa je umetno sekanje naravnega razvojnega procesa. 
Tudi planiranje na pet let je samo družbena konvencija, dogovor, ki pa ne bi 
smel vplivati na normalno potekajoč proces razvoja. Umetno sekanje razvoja 
v petletno obdobje nujno povzroča večjo cikličnost gospodarskega razvoja, kot 
je objektivno nujna za naš gospodarski sistem. 

Planiranje je naravni imperativ našega nadaljnjega razvoja. Planiranje, ne 
pa zapisi želja enkrat za vselej zastavljenih ciljev. Še bolj pa je nevarno, če 
se ti tako zastavljeni cilji oziroma njihovo uresničevanje iz leta v leto od- 
lagajo in iščejo izgovori za odgovornost izven tistih, ki so obveznost prevzeli. 

Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Ko sprejemamo resolucijo o 
politiki izvajanja družbenega plana 1976—1980 v letu 1979, je prav, da obenem 
ocenimo tudi namen in pomen te resolucije. 

Zakon o temeljnih sistemih družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije določa, da organi družbenopolitičnih skupnosti, v skladu z načelom 
sočasnega in z načelom kontinuiranega planiranja, analizirajo uresničevanje 
srednjeročnega plana, da bi v skladu s cilji in nalogami, ki jih plan postavlja, 
določili konkretne naloge za prihodnje plansko leto in sprejeli smernice za 
ustrezne ukrepe, s katerimi je treba nastopiti v prihodnjem letu za uresni- 
čevanje srednjeročnega plana. Organi družbenopolitičnih skupnosti morajo 
z ukrepi ekonomske politike zagotavljati pogoje za uresničevanje planov druž- 
benopolitičnih skupno ti. To naj bi bila vloga resolucije. 

Načelo kontinuiranega planiranja izhaja iz spoznanja, da je planiranje pro- 
ces, ki ga ne moremo ločiti od izvajanja, mora pa izhajati tudi iz spoznanja, da 
je petletno obdobje razmeroma dolgo obdobje in da lahko znotraj njega pride 
dos prememb v pogojih gospodarjenja, do novih spoznanj, do novih nosilcev 
razvoja, ki so bili ob sprejemanju srednjeročnega plana anonimni ali pa jih 
sploh ni bilo. 

Zaradi tega nam načelo kontinuiranega planiranja omogoča, da že sprejete 
plane in programe nenehno izboljšujemo in dopolnjujemo in s tem dosegamo 
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novo kakovost sprejetih ciljev. Torej ne govorimo o spreminjanju ciljev samih, 
temveč o dopolnjevanju njihove kakovosti, ne govorimo o spremembah no- 
silcev, temveč o razširitvi nosilcev nalog razvoja, ne govorimo o spremembah 
ukrepov, temveč o novih dodatnih ukrepih za doseganje ciljev in za njihovo 
novo kakovost. 

Pred nami sta samo še dve leti srednjeročnega planskega obdobja, zato je 
najhitrejši in najbrž v tem momentu edini možni način, s katerim bi lahko 
znotraj tega obdobja oplemenitili cilje, ki jih želimo doseči, predlog, da to 
vlogo kontinuiranega planiranja predhodno sprejme resolucija o politiki iz- 
vajanja družbenega plana. Tako z resolucijo ne bi samo določali konkretnih 
nalog za določeno leto petletnega plana, temveč bi z resolucijo dopolnjevali 
tudi cilje, ki smo si jih postavili v družbenem planu, in dopolnjevali nosilce 
nalog za uresničevanje sprejetih in dopolnjenih ciljev. 

Kot ste slišali, tovarišice in tovariši delegati, bo postopek spreminjanja 
teh ciljev oziroma dogovora o temeljih plana za srednjeročno razdobje, kot je 
bilo razbrati iz razprave delegata 11. okoliša, zelo težavna naloga za Gorenje. 
Vsekakor se bo te naloge Gorenje lotilo, vendar kot je bilo razbrati, bo ta 
naloga težka. Zato smo tudi predlagali, da bi resolucija to prevzela. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Kdo še želi besedo? Besedo ima Emil 
Sirnik, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Emil Sirnik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Siška, se pridružuje mnenju, ki 
ga je posredoval delegat iz 11. okoliša, saj se je zelo težko opredeliti do amand- 
maja, ki je bil dan v zadnjem trenutku, ne da bi imeli strokovno mnenje skup- 
ščinskih odborov, na primer Zakonodajno-pravne komisije, oziroma Izvršnega 
sveta in Gospodarske zbornice Slovenije. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: V zvezi s tem lahko rečem, da bodo 
po končani razpravi odbori zasedali in zavzeli svoja stališča. Želi kdo besedo? 
Besedo ima tovariš Jože Guzelj, poročevalec Odbora za agrarno politiko! 

Jože Guzelj: Cenjeno predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati! 
V skupščinskih telesih je bil izražen pomislek glede rasti kmetijske proiz- 
vodnje. Gre namreč za mnenje, da bo v Sloveniji težko zagotoviti rast kme- 
tijske proizvodnje, zlasti s stališča razmer v živinoreji, ki so že znane in so 
jih tudi skupščinski zbori nedavno obravnavali. 

V težak položaj pa to panogo postavlja tudi stališče Zveznega izvršnega 
sveta glede razmerij cen, ki bodo še povečali ustvarjena nesorazmerja. S tem 
bo investicijska fronta v tej panogi, ki predstavlja 80 % vrednosti slovenske 
kmetijske proizvodnje, še bolj oslabela, z zmanjšanjem akumulacije oziroma 
s splošnimi izgubami v živinoreji pa povzročila tudi hude pretrese. Zaradi 
takšnih pogojev sploh ni več mogoče zagotoviti lastne udeležbe sredstev za in- 
vesticije v družbeni kmetijski proizvodnji, prav tako pa je spodkopan gospo- 
darski interes kmetov, kar že potrjujejo podatki, da iz poplave mleka preha- 
jamo v hudo pomanjkanje mleka in mesa. Grozi nam tudi pokol osnovne črede 
živine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nas sicer v svojih stališčih za to 
točko optimistično prepričuje, da bodo v letu 1979, ob normalnih vremenskih 
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razmerah, zagotovljeni pogoji za doseganje planirane rasti kmetijske proiz- 
vodnje. Toda moramo vedeti, da je kmetijska proizvodnja tovarna brez strehe, 
in se lahko zgodi, da bomo ob nepravem času dobili amandmaje k takšni 
vremenski napovedi. 

Zato bi se bilo bolje zanašati na ustrezne ekonomske ukrepe, ki lahko 
zagotovijo stvarne pogoje za doseganje predvidene rasti kmetijske proizvodnje. 
V tem smislu predlagam, naj se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v Zvez- 
nem izvršnem svetu zavzame za enakovrednejše vrednotenje živinorejske pro- 
izvodnje in ublažitev stališča o razmerjih cen v letu 1979 za živinorejsko pro- 
izvodnjo, glede na to, da so sedanja nesorazmerja že privedla do dejansko 
krizne situacije. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Kdo še želi besedo? Razprava je bila 
dokaj pestra in je najbrž potrebno, da prevzame besedo predstavnik Izvršnega 
sveta. Besedo ima tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem! 

Jože Zakonjšek: Tovarišice in tovariši delgati! Kot je že tovarišica 
podpredsednica rekla, je bila razprava zelo bogata in je v mnogih poglavjih 
potrdila temeljna načela in določila resolucije, kot tudi predlog sklepov in 
stališč vseh treh zborov k uresničevanju politike plana za 1979. leto. Menim, 
da se Izvršni svet lahko strinja, z mnogimi pripombami, predlogi in razmišlja- 
nji o usmeritvah v razvoju, saj so stališča, ki so prišla v razpravah do izraza, 
odraz zelo konkretnih razmišljanj v delegatski bazi v zvezi s težavami, ki na- 
stopajo pri izvajanju družbenega plana. Na podlagi teh razmišljanj so tudi 
opredeljeni konkretni predlogi za dopolnitve in spremembe resolucije in njene 
priloge, ki ima naslov »temeljne naloge v letu 1979.« 

Ne glede na potrebo, da se opredelim do nekaterih konkretnih amand- 
majev, tako kot je o njih danes zavzel stališča Izvršni svet, bi rad ponovno 
opozoril na nekatere temeljne kriterije, ki jih je Izvršni svet skušal uveljaviti, 
ko se je v času zasedanja odborov in kasneje na svoji seji opredeljeval do 
predlogov, ki so jih dajali delegati posameznih okolišev. 

Moram poseči nekoliko nazaj, saj dileme niso nove; pojavljajo se že nekaj 
let. Posegel bi prav v čas sprejemanja zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja, ko je bilo prisotno vprašanje, kaj je temeljni plan in kaj letna re- 
solucija, tudi v Zvezni komisiji za pripravo zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja. Glede tega je takrat v komisiji nedvoumno prevladovalo in 
bilo tudi sprejeto, mnenje, ki je zapisano tudi v zakonu, da je temeljni plan 
srednjeročni plan, ki sloni na sprejetih samoupravnih sporazumih in dogovo- 
rih o temeljih planov, in da je letna resolucija izvedbeni akt, ki usmerja aktiv- 
nost nosilcev planiranja na tiste točke izvajanja družbenega plana, kjer očitno 
odstopamo od sprejetih ciljev in nalog. 

To je mogoče nekoliko skopo napisano v zakonu o temeljih sistema druž- 
benega planiranja, zato bomo te stvari morali širše in konkretneje opredeliti 
v republiškem zakonu o sistemu družbenega planiranja, ki bo sprejet v prvi 
polovici prihodnjega leta, tako kot je predvideno v programu Skupščine SR 
Slovenije. 

Menim, da je odnos med temeljnim družbenim planom, to je srednjeročnim 
planom in letno resolucijo kot aktom, ki ga sprejemajo družbenopolitične skup- 
nosti, dokaj jasno opredeljen, kar pa ne pomeni, da tega v republiškem zakonu 
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o planiranju ne kaže še bolj precizirati, kot tudi to, da naj temeljne delovne, 
sestavljene in druge organizacije ne sprejemajo zelo konkretnih letnih planov 
in jih nadalje v svoji planski operativi še bolj operacionalizirajo vse do četrt- 
letnih, mesečnih, tedenskih in če hočete tudi dnevnih planskih nalog. 

Te stvari so bile obrazložene danes tudi v ekspozeju predsednika Izvršnega 
sveta dr. Vratuše, vi pa jih boste verjetno tudi sami potrdili v sklepih in sta- 
liščih vseh treh zborov k predlogu resolucije. Te stvari so bile podčrtane tudi 
v vseh drugih dokumentih, dane so bile tudi v kriterijih, ki jih je predložil 
Izvršni svet Skupščine, tako da najbrž glede tega temeljnega izhodišča niso 
potrebne večje in daljše razprave. Takšen je sistem in takšen bo po mojem pre- 
pričanju tudiv prihodnje, seveda mnogo bolj konkretiziran, kot je bil doslej, 
doslej. 

To je tudi stališče, s katerega izhajamo, ko pristopamo k izdelavi novih 
srednjeročnih planov, ki bodo oblikovani tako, da bomo morali iti še dosled- 
nejše po poti samoupravnih sporazumov o temeljih planov, na njih zasnovanih 
dogovorov v občinah, v republiki in na ustrezen način tudi na ravni federacije 
ter na tej podlagi zasnovanih družbenih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

To seveda ne pomeni, da se planiranje, kot je bilo danes rečeno, časovno 
umetno seka na segmente. Časovno trajanje planskega obdobja je dejansko 
konvencija. Govorili smo o obdobju 4 do 7 let, v zakonu pa je opredeljeno 5 
let. Večjo veljavo bomo morali dati tudi dolgoročnim planom, kjer bodo po- 
samezne organizacije in skupnosti opredeljevale svojo dolgoročnejšo strategijo 
razvoja. Zato imamo že sprejet odlok o pripravi in izdelavi dolgoročnih, tudi 
prostorskih planov, ki pa se bodo realizirali v 5-letnih obdobjih in v procesu 
kontinuiranega planiranja s sprejemanjem letnih aktov v temeljnih organiza- 
cijah in skupnostih in seveda v družbenopolitičnih skupnostih prilagajali na- 
stalim spremembam. 

Če preidem na posamezne amandmaje, bi šel po vrsti, tako kot so bili dani. 
V zvezi s tem bi vas obvestil, da je imel Izvršni svet tudi danes sejo in da se 
je na njej konkretno opredelili do amandmajev, ki so bili dani do danes zjutraj. 
Ker nekaterih amandmajev Izvršni svet še ni imel, se moramo še dogovoriti, 
da se ponovno sestanemo in opredelimo stališča tudi do teh amandmajev. 

Naj preidem najprej na najbolj obravnavan amandma, to je na amandma 
delegatov 6. okoliša glede vključevanja SOZD Gorenje v poglavje pod točko 
5.5, ki govori o računalništvu. Vsi ga poznate, zato ne bi ničesar ponavljal. 

Menim, da moram delegate obvestiti, da je Izvršni svet malo kateremu 
vprašanju v zadnjem času posvečal toliko pozornosti kot prav razvoju elek- 
tronike in računalništvu, saj meni, da je to eno od temeljnih infrastrukturnih 
področij, ki bo v veliki meri lahko vplivalo na novo kakovost v razvoju slo- 
venskega gospodarstva in na družbeni standard nasploh. To področje je, po 
svojem značaju, po svoji tehnologiji in načinu proizvodnje in dejavnikov, ki 
lahko zagotavljajo razvoj na tem področju, izredno pomembno za Slovenijo, 
tako glede na njene naravne in druge pogoje, kot tudi glede na že doseženi 
razvoj, v katerem se nedvomno »Isk^a« pojavlja na nekaterih področjih kot 
pomemben nosilec elektronike, predvsem v določenih vejah profesionalne 
elektronike, povezane z avtomatizacijo in podobnim. 

Nihče tudi ne zanika razvojnih dosežkov drugih nosilcev proizvodnje, med 
njimi SOZD Gorenje. V študiji, ki je pripravljena in o kateri bo razpravljal 
Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, so ugotovljeni 
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razvojni dosežki na tem področju. Očitno bo razvoj moral iti v tej smeri, da se 
na tako kompleksnem in pomembnem področju, kot je elektronika, povezujejo 
vsi potencialni nosilci, od Iskre do drugih, ki so kakorkoli sposobni tehnološko, 
kadrovsko in sicer prispevati k razvoju elektronike in računalništva. To povezo- 
vanje očitno ne bi smelo ostati v okviru Slovenije, ker je to panoga, ki doživlja 
izredno hiter tehnološki razvoj, saj proizvodi zastarevajo v nekaj letih. Čas 
zastarevanja se pri nekaterih proizvodih pomika že na tri leta. 

V tem okviru delavcem, ki bodo sodelovali pri razvoju elektronike, ne more 
in ne sme manjkati inženirjev in inštitutov, ki se bodo morali na določen način 
vključiti v ta razvoj, kot se delno že vključujejo, recimo inštitut »Jožef Štefan«. 
V to smer se bo morala v veliki meri usmeriti tudi univerza s svojimi vzgojni- 
mi in raziskovalnimi zmogljivostmi, saj nam bodo potrebni še številni visoko 
izobraženi inženirji, ki bodo delali bodisi v inštitutih bodisi neposredno v pro- 
izvodnji ali v marketingu in na drugih področjih, da bi zagotavljali hitrejši 
razvoj elektronike pri nas. Pri tem bo nedvomno potrebno tudi ustrezno sode- 
lovanje s tujimi partnerji, kar je očitno pogoj, da se razmeroma hitro doseže 
kakovost na tem področju. 

Ker bo to- ena od temeljnih razvojnih usmeritev tudi v naslednjem 
srednjeročnem družbenem planu in prav tako v dolgoročnem razvoju Slovenije 
sploh, moramo dosledno vztrajati pri samoupravnem oblikovanju ciljev, na- 
log in sredstev za njihovo uresničevanje. Zagotoviti moramo samoupravni po- 
stopek, ki je predviden v zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja, 
to je, da tisti, ki je nosilec določene proizvodnje ali segmenta te proizvodnje, 
izpelje v okviru te proizvodnje samoupravno opredelitev do tega vpraša- 
nja, vštevši konkretno združevanje sredstev med temeljnimi organi- 
zacijami, ter to rešitev ponudi odboru podpisnikov dogovora o temeljih plana, 
o čemer je danes že bilo govora. Menim, da je to edina možna pot, po ka- 
teri se potem tudi banke, zbornice in drugi subjekti, ki so glede na svoje fi- 
nančne možnosti ali pa organizacijske zadolžitve sopodpisniki takšnega dogo- 
vora s svojimi zadolžitvami vključujejo v dogovor. 

Ta obrazložitev ni nova, saj smo o tem že doslej govorili v odborih, pa 
tudi na drugih mestih. Vse to je vplivalo, da se je Izvršni svet opredelil za to, 
da tega amandmaja ne sprejme v predlagani obliki, pač pa v nekoliko spre- 
menjenem besedilu, in sicer v tem smislu, da podpira razširitev in povezova- 
nje v tej proizvodnji s tekstom: »S pospešenimi vlaganji v razvoj in proizvod- 
njo na področju računalništva ter s povezovanjem z drugimi proizvajalci v 
Sloveniji in Jugoslaviji bo postopoma omogočena ponudba sistemov za obdela- 
vo podatkov«. 

Amandma, ki se nanaša na točko 5.5 skupine delegatov iz Celja, Izvršni 
svet sprejema ter predlaga, da se iz predloženega amandmaja črta besedilo v 
oklepaju, ker so to obrazložitve, ki očitno v takšen amandma ne sodijo. Zakaj 
je ta amandma Izvršni svet sprejel, drugega amandmaja te skupine pa ne? 
Obrazložitev je, menim, enostavna. Izvršni svet ga sprejema zato, ker je de- 
lovna organizacija EMO Celje dejansko že predložila odboru podpisnikov pred- 
log za preusmeritev v smislu amandmaja, odbor podpisnikov pa je 18. t. m. 
ta predlog obravnaval in ga posredoval drugim podpisnikom dogovora o te- 
meljih plana. 

Izvršni svet se ne strinja z amandmajem k točki 5.3 v zvezi z zagotovitvijo 
sredstev za reševanje obstoječe ekološke problematike Cinkarne Celje v obliki, 
v kateri je predložen, to je, da pride med naloge v resoluciji za leto 1979. V 20. 
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točki predloga resolucije smo namreč že oblikovali naloge na področju razre- 
ševanja nekaterih kompleksnejših in močneje onesnaženih področij, čeprav 
je očitno, da Celje s problemi, s katerimi se srečuje v zadnjem času, močno 
izstopa. O tem je že večkrat razpravljal Izvršni svet, kot vam je znano, je 
bila oblikovana tudi posebna medresorska delovna skupina s predstavniki 
občine, bank in zbornice, ki je to vprašanje še posebej obravnavala. Ne gre 
samo za ekološko problematiko, temveč tudi za proizvodno usmeritev in pre- 
usmeritev v Cinkarni. Menim, da rešitev, ki je podana v predlogu resolucije, 
v osnutku je ni bilo, lahko zagotovi akcijo, vse ostalo pa naj bi šlo tako, 
kot je v predloženem amandmaju zapisano, seveda v neposrednem dogovoru 
z zainteresiranimi dejavniki. 

Vsi ostali amandmaji so bili predloženi šele sedaj, neposredno na seji 
zbora, zato bi prosil, da bi se o njih izrekli nekoliko kasneje. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavcic: Tovarišu Jožetu Zakonjšku, predsed- 
niku Komiteja za planiranje, se za izčrpno izvajanje in stališča do amandmajev 
zahvaljujem! 

Se kdo želi besedo? (Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda. Nadaljevali jo bomo, ko bosta Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj našega zbora, skupaj z Odborom za družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin, in skupina delegatov proučila razpravo in zboru o tem 
poročala. 

Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena 12.10 in se je nadaljevala ob 12.55) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1979. 

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 tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega svet in republiško se- 
kretarko za finance. 

K tej in 5. točki dnevnega reda sta bila posebej povabljena predstavnika 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance Zbora združenega dela 
in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Z dopisom z dne 19. 12. 1978 smo prejeli tudi amandma skupine delegatov 
za gospodarsko področje 35. okoliša, Ljubljana-Bežigrad, k 3. členu, ki ga je 
s pismom z dne 20. 12. 1978 umaknila. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Aleksander 
Willewaldt, delegat za Zbor združenega dela z gospodarskega področja, 13. 
okoliš! 
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Aleksander Willewaldt: Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov iz 13. okoliša za Zbor združenega dela in 
za Zbor občin je obravnavala predloženi amandma Odbora za finance Zbora 
združenega dela in Zbora občin k členu 4 predloga zakona 2. točka. Delegaciji 
se z amandmajem ne strinjata. Ze ob obravnavanju osnutka tega zakona smo 
ugotavljali, da sredstva, ki izhajajo iz olajšav s 6% stopnjo, že več let ne zado- 
ščajo za pokrivanje potreb nekaterih delovnih oziroma temeljih organizacij 
združenega dela po stanovanjih za svoje delavce, in to zato, ker vsako leto 
naraščajo cene gradbenih storitev. Problema ne želim posploševati.' 

Naša delegacija je bila mnenja, da je bila dikcija 2. točke 4. člena spre- 
jemljivejša, ker je opredeljevala prispevek za stanovanjsko graditev v višini 
do 6,5 %. To pomeni, da bi tam, kjer ni potreb po stanovanjih oziroma kjer v 
temeljnih organizacijah združenega dela in v občinah ni možno večje zbiranje 
glede na doseganje dohodka, zadostovala tudi nižja stopnja. Iz navedenih raz- 
logov naša delegacija podpira dikcijo predloga zakona. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Francka Herga, poročevalka Odbora za finance! 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za finance je 
danes zjutraj na svoji seji ponovno obravnaval navedeni zakon in prišel do 
zaključka, da vztraja pri svojem amandmaju, in sicer da naj bi bila stopnja 
6 %, ne pa 6,5 %. Tako kot je navedeno v obrazložitvi, vztraja pri tem pred- 
logu predvsem zato, ker smo se s srednjeročnimi dokumenti dogovorili za 
združevanje sredstev po tej stopnji in ker le nekatere delovne oziroma temeljne 
organizacije združenega dela lahko izdvajajo več. Zato ne bi bilo smotrno, 
da bi to pospeševali, predvsem na škodo vlaganja za razširitev materialne 
osnove dela. Zato Odbor vztrajia pri amandmaju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Izreči se moramo o predloženem 
amandmaju. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance k 4. členu, ki je razviden 
iz poročila Odbora z dne 18. 12. 1978 in ki je bil sedaj ponovno podprt. Izvršni 
svet se z amandmajem strinja. Tudi Zakonodajno-pravna komisija nima pri- 
pomb k amandmaju. 

Kdor je za predlagani amandma Odbora za finance, naj prosim glasuje! 
(97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 4. členu sprejet z večino 
glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk 
in olajšav davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1979 v celoti. 

Kdor je za predlog zakona v celoti, naj prosim glasuje! (111 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk 
in olajšav davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1979 sprejet z večino glasov. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Prehajamo na 5. točko dnevne- 
ga reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Milico Ozbič, članico 
Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: 
Odbor za finance Zbora združenega dela in Odbor za finance Zbora občin, ki 
sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je tudi dala 
poročilo. 

Z dopisom z dne 19. 12. 1978 smo prejeli amandma skupine delegatov za 
gospodarsko področje, 16. okoliš — Maribor, in sicer k 3. členu. Danes pa smo 
prejeli sporočilo te skupine, da umika amandma. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 

glasovanje. 
Dajem na glasovanje amandma Odbora za finance.k 3. členu, ki je raz- 

viden iz poročila Odbora z dne 18. 12. 1978. 
Izvršni svet soglaša s tem amandmajem, prav tako tudi Zakonodajno- 

pravna komisija. 
Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je 

kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je amandma Odbora za finance k 3. členu soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks v celoti. 
Kdor je za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona, naj 

prosim glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sodnih taksah s taksno tarifo. 

Predlog zakona s taksno tarifo je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika 
k tej točki dnevnega reda določil Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in re- 
publiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Z dopisom z dne 8. 12. 1978 smo prejeli amandma Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 42. členu zakona, ki ga obravnavamo v smislu 4. odstavka 
277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot sestavni del zakonskega 
predloga. 

Danes pa smo prejeli na klop amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k tarifni številki 22 in k tarifni številki 23 predloga zakona. 

Predlog zakona s taksno tarifo so obravnavali: Odbor za finance našega 
zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, Odbor za 
družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta dali poročili. 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
odborov in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 

amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k tarifni številki 22 in k 
tarifni številki 23 predloga zakona. Zakonodajno-pravna komisija k amand- 
majema nima pripomb. Se odbora strinjata z amandmajema? (Da.) 

Predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj! Ali kdo nasprotuje pred- 
logu, da glasujemo skupaj? (Nihče.) 

Kdor je za predlagana amandmaja, naj prosim glasuje! (113 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k tarifni številki 22 in k tarifni številki 2i3 sprejeta z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Odbora za družbenopolitični sistem našega 
zbora k 22 členu, ki je razviden iz poročila Odbora. Izvršni svet in Zakono- 
dajno-pravna komisija se z amandmajem strinjata. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! i(U6 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za družbenopolitični sistem k 22. 
členu soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o sodnih taksah s taksno tarifo v 
celoti. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o sodnih taksah s taksno tarifo sprejet 
soglasno. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembi zakona o prekrških. 

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

Predlog zakona o spremembi zakona so obravnavali: Odbor za finance 
našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so prav tako dali poročila. 

Danes smo prejeli na klop amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 2. členu. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo 
poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima predstavnik Komisije za pravo- 
sodje tovariš dr. Darko Cernej. Prosim! 

Dr. Darko Černej: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Komisija za pravosodje ni razpravljala o tem zadnjem amandmaju. 
Zato je priporočila tudi sprejetje osnutka, ki je bil znan poprej. Glede na sta- 
lišče Komisije o vprašanju zakona o sodnih taksah je pa povsem jasno, da bi 
za takšen amandma glasovala in ga priporočila, kajti gre za splošno korist. 
Hvala. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Zeli še kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k 2. členu. Ali se odbora in komisiji strinjajo z 
amandmajem? (Da.) 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 2. 
členu soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o prekrških v 
celoti. 

Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona, naj prosim glasuje! (116 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o prekrških so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1979. 

Predlog zakona o proračunu je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in republi- 
škega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki bo podal 
uvodno obrazložitev. 

Prosim tovariša Jožeta Packa, da poda uvodno obrazložitev! 

Jože Pacek: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob sprejemanju izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije v zborih Skupščine 
in tudi v Zboru združenega dela so bila postavljena vprašanja, kako bodo do- 
polnilnim občinam zagotovljena za nove naloge na področju pravosodnega 
sistema preusmerjena finančna sredstva iz sodnih taks in prekrškov. Poleg 
tega je bila postavljena zahteva, da ne bi bilo mogoče določati omejitve za ne- 
gospodarske investicije v dopolnjevanih občinah in da je treba zagotoviti glede 
na medobčinski dogovor izenačevanje ravni osebnih dohodkov v občinskih 
upravnih organih. 

V zborih skupščine je bilo tudi sprejeto stališče, da mora splošna poraba 
naraščati počasneje od rasti družbenega proizvoda, vendar naj bi taka omejitev 
veljala le za naloge, ki so jih občine že izvrševale v letu li978, ne pa tudi za 
nove naloge, ki se bodo financirale iz občinskih proračunov v letu 1979. 

Za nove naloge v dopolnjevanih občinah, predvsem v zvezi z ustavno 
preobrazbo v pravosodju, bodo le-tem zagotovljena dopolnilna sredstva, če 
z odstopljenimi sredstvi ne bodo mogle financirati svojih obveznosti do novih 
temeljnih sodišč in tožilstev. 

Negospodarske investicije v dopolnjevanih občinah bodo določene v obsegu, 
ki bo dogovorjen s posamezno občino na podlagi meril, ki jih bo določil Re- 
publiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. V danem 
primeru bo občini omogočeno najemanje kreditov pri poslovnih bankah, sred- 
stva za lastno udeležbo in za odplačilo anuitet v naslednjih letih pa bodo 
zagotovljena v dopolnilnih sredstvih. 

V letu 1979 bo tudi dopolnjevanim občinam omogočeno, da bodo na podlagi 
aneksa k družbenemu dogovoru lahko usklajevale osebne dohodke enako, kot 
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velja za delovne ljudi v delovnih skupnostih republiških državnih organov. 
Ob tem pa ne bo moč prezreti dejstva, da osebni dohodki delavcev v državnih 
organih zaostajajo za nivojem realne rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. 
Obseg splošne porabe v občinah je pogojen seveda z rastjo družbenega pro- 
izvoda v posamezni občini, razen za financiranje novih obveznosti pri reorga- 
nizaciji pravosodja, dejavnosti na področju prostorskega planiranja in nego- 
spodarskih investicij na področju notranjih zadev. 

V predlogu zakona o proračunu je v posameznih členih vse prikazano, 
in ko odgovarjam na te zahteve iz skupščinske razprave, si upam ugotoviti, 
da smo, vsaj po naši oceni, upoštevali pripombe, predloge in mnenja skupščin- 
skih teles in tudi tiste, ki so bile dane v razpravi na sejah zborov. 

Po predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 naj bi znašala 
skupna vsota republiškega proračuna 10 733 milijonov, od tega 5 906 milijonov 
za obveznosti na ravni republike in 4 826 milijonov za obveznosti do prispevka 
federaciji. Predlog proračuna je oblikovan tako, da so skupni prihodki repub- 
liškega proračuna razporejeni na dohodke za naslednje namene: za republiške 
potrebe, za tekočo republiško rezervo, za prispevek federaciji. 

Globalni obseg prihodkov SR Slovenije v letu 1979 predstavlja predvsem 
5 osnovnih virov, in sicer: davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, republiški davek iz osebnega dohodka, davek iz osebnega dohodka de- 
lavcev po posebni stopnji, posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve ter 50 °/o plačil temeljnega davka od prometa proizvodov. 
Iz gradiv izhaja, da je zlasti zadnji vir namenjen za kotizacijo SR Slovenije 
oziroma za pokrivanje njenih obveznosti do zveznega proračuna. 

Doseženi prihodki za leto 1079 bodo uporabljeni predvsem za naslednje 
namene: za dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij, za gospodarske investicije, za varstvo borcev NOV in 
socialno varstvo določenih kategorij občanov, za dopolnilna sredstva občinam, 
za intervencije v gospodarstvu, za obvezno in proračunsko rezervo ter za 
obveznosti do federacije. 

V okviru financiranja dejavnosti družbenopolitičnih organizacij in društev 
so v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za tista republiška vodstva, 
katera je SR Slovenija dolžna financirati po zakonu. Za dejavnosti republiških 
vodstev družbenopolitičnih organizacij in društev pa so predvidena za 15,2 % 
večja sredstva kot v letu 1978. 

Sredstva za financiranje negospodarskih investicij se v letu 1979 zago- 
tavljajo v celoti samo na osnovi sprejetih skupščinskih odlokov, družbenih do- 
govorov in za odplačilo anuitet za najeta posojila, ker teh materialnih obvez- 
nosti ni mogoče spremeniti. Za realizacijo novih investicijskih naložb na pod- 
lagi zakona o investicijskih vlaganjih, ki ga je Skupščina sprejela v juliju 
letošnjega leta za potrebe državne varnosti, za upravne organe in pravosodje, 
pa sredstva v celoti niso zagotovljena, in sicer v višini 81,1 milijona, kar 
seveda pomeni, da smo upoštevali, hočeš nočeš, glede na stanje sredstev tudi 
opozorilo, ki je bilo dano v tukajšnjem zboru, da je treba ponovno preceniti, 
ali dinamika negospodarskih investicij na ravni republike ni prehitra. 

Izvršni svet predlaga, da zbor sprejme predlog zakona o proračunu za leto 
1979, z amandmaji Izvršnega sveta, ki smo jih uskladili z odbori Skupščine in 
Zakonodajno-pravno komisijo in ki zagotavljajo usklajen stabilizacijski pri- 
stop pri izvajanju davčne in proračunske politike v letu 1979. 
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Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Predlog zakona so ob 
ravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, 
ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala 
poročilo. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Ker je Izvršni svet na predlog Zakonodaj no^pravne komisije zaradi jas- 
nosti in preglednosti povzel amandmaje Odbora za finance in Zakonodajno- 
pravne komisije, prosim, da vzamete v roke dopis Izvršnega sveta, ki ste ga 
prejeli danes na klop. Med temi amandmaji je predlagan še amandma k 8. 
členu in k 29. členu in predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. 
Ali se strinjate s tem predlogom, da glasujemo skupaj o vseh amandmajih? 
(Delegati se strinjajo.) 

Dajem na glasovanje amandmaje Izvršnega sveta k 7., 8., 10., 13., 20., 22., 
27., 29., 32. in 34. členu. 

Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 7., 8., 10., 13., 20., 22., 
27., 29., 32. in 34. členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 
v celoti. 

Kdor je za predlog zakona,naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1979. 

Predlog zakona je Skupščini SR Sloveniji predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil Milico Ozbič, 
članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. Razloge za ta postopek je Izvršni svet obrazložil v predlogu 
zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem 

postopku, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance Zbora združenega dela in 

Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

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

15 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov za leto 1979. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj 
in osnov davkov za leto 1979 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti v letih od 1975 do 1978. 

Predlog zakona o spremembi zakona je Skupščini.SR Sloveniji predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstav- 
nika k tej točki dnevnega reda določil Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta 
in republiško sekretarko za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini, da obravnava 
zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem 
postopku. 

Ta postopek predlaga Izvršni svet zato, ker velja obstoječi sistem do- 
ločanja osnov ter način obračunavanja in plačevanja prispevkov do 31. 12. 1978. 
Vprašanje osnov ter načina obračunavanja in plačevanja prispevkov za leto 
1979 pa mora biti urejeno pred 1. 1. 1979. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo! 
Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. • 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem po- 
stopku, naj prosim glasuje! <115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona o spremembi zakona so obravnavali: Odbor za finance 

Zbora združenega dela in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno 
poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. Zeli predstavnik 
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, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za finaciranje samupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975-1978. 

Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona, naj prosim glasuje! (120 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter na- 
činu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975—1978 so- 
glasno sprejet. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1979, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, si je za svojega predstavnika določil dr. Iztoka 
"VVinklerja, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za raz- 
iskovalno dejavnost. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, 
da obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. 

Ta postopek predlaga Izvršni svet zato, ker bi se s 1. 1. 1970 lahko uvelja- 
vila obveznost plačevanja prispevkov tudi za tiste posamične zavezance, ki niso 
pristopili k aneksu k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije. Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 

glasovanje. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem 

postopku, naj prosim glasuje! (106 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 

za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 

glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za pokojninsko in in- 

validsko zavarovanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?. (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v letu 1079, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki-ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil dr. Iztoka 
Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
raziskovalno dejavnost. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. 
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Ta postopek predlaga Izvršni svet zato, da bi se s 1. 1. 1979 lahko uveljavila 
obveznost plačevanja prispevkov tudi za tiste posamične zavezance, ki niso 
pristopili k aneksu samoupravnega sporazuma o temeljih plana raziskovalne 
dejavnosti SR Slovenije za leto 1979. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) 

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

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem po- 
stopku, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 

za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo. _ 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 

glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejav- 

nost v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! <121 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost 
v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil dr. Iztoka 
Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za raz- 
iskovalno dejavnost. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakona v smislu 205. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. Ta postopek predlaga Izvršni svet zato, da bi se s 1. 1. 1979 
lahko uveljavila obveznost plačevanja prispevkov tudi za tiste posamične 
zavezance, ki niso pristopili k aneksu k samoupravnemu sporazumu o temeljih 
plana vzgoje in usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji za obdobje 1979—1980. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem 

postopku, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
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Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne 
želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne 
želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 

glasovanje. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobra- 

ževanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma. 

1 Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje 
v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno za- 
varovanje kmetov v letu 1079, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil dr. Iztoka 
Winklerja, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
raziskovalno dejavnost. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po 
hitrem postopku. Ta postopek predlaga Izvršni svet zato, da bi se s 1. 1. 1979 
lahko uveljavila obveznost plačevanja prispevkov tudi za tiste posamične zar- 
vezance, ki niso pristopili k aneksu k samoupravnemu sporazumu o temeljih 
plana Samoupravne interesne skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. Zeli 
predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se zakon obravnava po hitrem 
postopku, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 

za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o prispevku za solidarnostno udele- 
ležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 
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Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, sprejet z ve- 
soglasno. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnev- 
nega reda določil Maverja Jerkiča, namestnika republiškega sekretarja za ur- 
banizem. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 

razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (119 delegatov 

glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 

za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca še 
ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1978, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Kdor je 
za predlog zakona, naj prosim glasuje! (Itl6 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, sprejet 
čino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki na- 
petosti za financiranje energetskih objektov. 

Predlog zakona o spremembi zakona je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika 
k tej točki dnevnega reda določil Draga Petroviča, predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko. 

K tej točki dnevnega reda sta bila posebej povabljena predstavnika Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije. 

^ Predlog zakona o spremembi zakona so obravnavali: Odbor za finance 
našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, 
ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želita poročevalca Odbora 
besedo? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi zakona o prispevku 
odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih 
objektov. Kdor je za predlog zakona o spremembi zakona, naj prosim glasuje. 
(104 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? ( 
delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembi zakona o prispevku od- 
jemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih 
objektov sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o združevanju kmetov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil Iva Marenka, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki bo podal uvodno obrazložitev k tej, 18., 19., 20. in 21. točki 
dnevnega reda. 

Prosim tovariša Marenka, da poda uvodno obrazložitev! 

Ivo Marenk: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s točkami, ki so na dnevnem redu, mi dovolite, da vas opozorim na 
nekatere najpomembnejše zadeve, ki so nove v fazi od osnutka do predloga 
zakona. 

Izvršni svet je pri pripravi predloga zakona obravnaval vse pripombe, 
stališča in sklepe, ki so bili sprejeti v skupščinskih odborih in zborih, ter opra- 
vil v ta namen nekatera posvetovanja, na podlagi katerih je prišlo do nekaterih 
pomembnejših dopolnitev v tekstih predlogov zakonov. Želel bi vas opozoriti 
na najpomembnejše. Pri tem bi seveda želel opozoriti, da smo upoštevali ve- 
čino pripomb, stališč in sklepov, ki so bili dani, v skupščinskih zborih in od- 
borih, pri čemer so si bila nekatera stališča nasprotujoča. 

V zakonu o združevanju kmetov je prišlo do jasnejše opredelitve med 
temeljno zadružno organizacijo in med temeljno organizacijo kooperantov. Po 
tej inačici predloga je opredeljena temeljna zadružna organizacija kot temeljna 
oblika združevanja smetov, znotraj katere se lahko organizirajo zadruzne 
enote oziroma proizvodne skupnosti, pri čemer naj bi zakon dopustil takšno 
širino zadružne organiziranosti, da si bodo kmetje in delavci lahko resnično 
na podlagi združevanja dela, sredstev in zemlje ustvarili trajnejšo podlago 
za svojo večjo ekonomsko in socialno varnost. Temeljna organizacija kooperan- 
tov naj bi bila praviloma organizirana po proizvodnem principu. Glede na 
sedanjo prakso in razvoj celotnega zadružnega sistema v Sloveniji dopuščamo 
možnost, da se v določenih okvirih se vedno tudi temeljna organizacija ko 
operantov organizira po teritorialnem principu. V tem smislu ne bi smelo biti 
nobene razlike glede vsebine, notranje organiziranosti in funkcij ene in druge 
organizacije. 

Posebej bi želel opozoriti na vprašanje organiziranosti v gozdarstvu, čemur 
je bila zlasti v javni razpravi in tudi v odborih in zborih Skupščine posveče- 
na izredna pozornost. Predlagatelj je na podlagi teh razprav zaključil, da v 
bistvu, upoštevajoč zakon o združenem delu, ni možnosti, da bi se ohranil 
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sistem obveznega članstva v obratih za kooperacijo v gozdarstvu, pri čemer 
je predložil ustrezno rešitev glede prostovoljnega članstva, ob ohranitvi sistema 
ustavno in zakonsko opredeljenega obveznega gospodarjenja z vsemi gozdovi 
v Sloveniji. Pri tem še posebej upošteva načelo nujnosti usklajevanja orga- 
niziranosti in medsebojnega samoupravnega sporazumevanja vseh organizacij, 
ki združujejo kmete v določenem območju, da bi se na ta način poenotilo 
skupno programiranje in planiranje razvoja, vprašanje skupnih strokovnih 
služb, vprašanje morebitne skupne organiziranosti hranilno-kreditnih služb 
ter seveda vprašanje celovitega zadovoljevanja osebnih, splošnih in skupnih 
potreb kmetov v določenem območju iz dohodkov vseh organizacij, v skladu 
s sprejetimi programi. 

Pri zakonu o združevanju kmetov pa seveda posebej želim opozoriti na 
razpravo, ki je bila v zvezi s 137. členom predloga zakona v odborih Skup- 
ščine, pri čemer so se vsi odbori enotno opredelili, da predlagana rešitev do- 
ločevanja po dejanskem dohodku predstavlja preozek okvir za realizacijo 
sprejete politike, ker bi se to določevanje nanašalo samo na združene kmete, 
pri čemer seveda želim opozoriti, da je bila ta zahteva postavljena v Vseh 
političnih dokumentih, ki sta jih sprejeli Zveza komunistov in Socialistična 
zveza v zadnjem času in seveda, da je ta predlog vsebovan tudi že v bodočem 
davčnem sistemu, o katerem je bila in še poteka javna razprava. 

Zaradi primernosti pripomb skupščinskih odborov se je predlagatelj odločil, 
da predloži dopolnitev 2. člana zakona v tem smislu, kot je bil dokončno 
redigiran in predložen z gradivom Izvršnega sveta, pri čemer izhaja v celoti 
iz 45. člena zakona o združenem delu, ki opredeljuje celovito dohodkovno po- 
zicijo kmetov v odnosih pridobivanja, razporejanja in delitve dohodka. Pri 
tem je poudarjena vloga dohodka pri planiranju in v sistemu izvajanja nalog 
na področju enostavne in razširjene reprodukcije v zadružnih organizacijah. 

V zakonu o preživninskem varstvu je bila dosežena maksimalna uskla- 
ditev. V te smislu sprejema Izvršni svet predlog amandmaja k 137. členu, če 
bo sprejet amandma k 2. členu zakona o združevanju kmetov. 

Pri oblikovanju zakona o preživninskem varstvu je bila torej dosežena 
maksimalna uskladitev. Pri tem želim posebej opozoriti, da smo vključili, 
vendar z veljavnostjo, ko bodo sklenjeni ustrezni dogovori o temeljih plana 
in samoupravni sporazumi, temeljno zahtevo, ki se je pojavljala zlasti ob osnut- 
ku v javni razpravi, namreč da se omogoči ustrezna rešitev na podlagi osnovnih 
zakonskih modelov za preživninsko varstvo tudi v hribovskih območjih, kar 
v tistem trenutku, ko je bila razprava o osnutku, še ni bilo mogoče. Nekatera 
dodatna pojasnjevanja in razjasnjevanja so dala za rezultat idejo, da vendarle 
zakon kompletiramo v obliki predloga, da pa seveda pred tem izpeljemo ves 
postopek, ki je predviden pri samoupravnem sporazumevanju. 

Glede zakona o intervencijah mislim, da velja predvsem opozoriti na ob- 
vezo, ki jo moramo imeti vsi skupaj, da že v drugi polovici leta preidelo tudi na 
tem področju na realizacijo zakona, z ustanovitvijo občinskih in republiškega 
sklada, ter da se uredi delovanje sklada po delegatskem principu. 

Glede zakona o kmetijskih zemljiščih bi želel zlasti opozoriti na dilemo, ki 
je nastala v zvezi z amandmajem odborov k 17. členu, pri čemer smo v dopol- 
danski razpravi ugotovili, skupaj z odbori, da je bolj primerno, če dopolnimo 
člen, kot da ga v celoti spremenimo. Zaradi tega Izvršni svet sprejema kompro- 
misni predlog, ki je bil oblikovan na seji odbora. 
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Mislimo, da je ta rešitev z vidika uresničevanja plana in seveda z vidika 
funkcije obeh zvez samoupravnih skupnosti veliko ustreznejša in smotrnejša 
kot predlagani amandmaji. 

Na koncu bi želel, tovariš predsednik, samo še reči, da se v zvezi z 
realizacijo zakonov javljajo določena vprašanja glede na položaj, ki v tem 
trenutku vlada na področju kmetijstva. Pred kmetijstvom in živilstvom so 
pomembne naloge, ki bi se morale realizirati na podlagi zelo usklađene in 
organizirane družbene akcije, pri čemer menimo, da bi bilo potrebno v okviru 
Socialistične zveze v občinah prevzeti koordinativno funkcijo in na podlagi 
tega sprejeti ustrezne akcijske programe vseh, ki jih ta zakon zadeva, da bi 
na ta način čimprej končali fazo organiziranja in prešli na tisto, kar je temeljni 
cilj celotnega dopolnjenega agrarnega sistema. Gre namreč za to, da naj bi 
prispevali k večji ekonomski učinkovitosti in k boljši samoupravni organizi- 
ranosti na celotnem področju. 

V tem smislu menimo, da bi veljalo podpreti tudi ustrezne iniciative, ki so 
bile že izoblikovane v Svetu za družbenoekonomske odnose pri Socialistični 
zvezi, da se vsi subjekti, zlasti prek ustrezne koordinativne funkcije v Socia- 
listični zvezi in seveda predvsem v občini, čimprej lotijo nič kaj lahke naloge 
uresničevanja zakonov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! K tej točki dnevnega reda in 
k 18., 19., 20. in 21. točki dnevnega reda so bili posebej povabljeni predstavniki 
Republiškega sveta Zveze sindikatov, Gospodarske zbornice in Zadružne zveze 
Slovenije. 

Predlog zakona je bil sicer objavljen v Poročevalcu. Zaradi številnih 
tiskovnih napak pa ste prejeli z dopisom z dne 20. 12. 1978 prečiščeno besedilo 
predloga zakona, tako da bomo danes razpravljali o tem prečiščenem besedilu. 

Danes smo prejeli k tej točki in k ostalim točkam iz kmetijskega sklopa 
stališča Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
vasi pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za agrarno politiko našega zbora ter Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin, ki so dali skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo. 

Z dopisom z dne 20. 12. 1978 smo prejeli poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, v ka- 
terem je vsebovan predlog stališč, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor 
na podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Danes smo prejeli amandma Izvršnega sveta k 2. členu. Želijo poročevalci 
odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Slavko 
Glinšek, predstavnik Zadružne zveze Slovenije! 

Slavko Glinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri obširni razpravi, ki se je intenzivno odvijala v zadružnih organizacijah, 
sprejemamo danes nov zakon o združevanju kmetov. Ta zakon predstavlja 
poseben način podružbljanja kmetijstva v Jugoslaviji, ki jo je začrtal že leta 
1947 tovariš Edvard Kardelj v znanem članku v Komunistu, za katerega je 
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značilna postopnost in prostovoljnost pri doseganju sodobnejše in večje pro- 
izvodnje in izenačevanju kmeta z delavci v združenem delu. 

Razprava v naših organizacijah je bila poglobljena in zavzeta. Kmetje 
so se zavzemali za tak zakon, ki bo omogočil celovito zadružno organiziranost, 
v kateri bodo lahko uresničevali čim širše svoje družbene, socialne in druge 
potrebe, zlasti pa svoj ekonomski interes. 

Lahko rečemo, da je bila velika večina pripomb, ki so jih dali kmetje v 
javni razpravi, sprejeta in so vgrajene v novi zakon. 

Zakon sprejemamo v času, ko je gospodarski položaj kmetijstva in posebej 
živinoreje kot poglavitne panoge slovenskega kmetijstva kritičen in zahteva 
posebno družbeno zavzetost. 

Odločneje moramo razreševati dilemo, ali pustiti kmetijstvu možnost, da 
v skladu s stroški proizvodnje, svobodneje oblikuje cene svojih proizvodov. 
Ce menimo, da je neobhodno zadrževati cene, moramo zagotoviti ustrezna 
nadomestila, ki bodo omogočila kmetijstvu tak razvoj, kakršnega smo opredelili 
v srednjeročnem načrtu. 

V luči takih gospodarskih razmer je uresničevanje novega zakona težka in 
kompleksna naloga. Številne reorganizacije zadružnih organizacij, ki glede na 
rezultate v proizvodnji in vključevanje kmetov v odločanje o njihovih orga- 
nizacijah, niso bile vedno upravičene, to posebej dokazujejo. 

Zadružna zveza bo pripravila akcijski program za uresničevanje novega 
zakona o združevanju kmetov in nudila svojim članicam potrebno strokovno 
pomoč in podporo pri uresničevanju zakona. 

Akcijski program bo predstavljal nadaljevanje stalnega izpopolnjevanja 
zadružne organiziranosti, utrjevanja zadružne samouprave, ki traja že od 
sprejetja zakona o združenem delu. 

Zato pričakujemo pri uresničevanju tega zakona celovito podporo vseh 
družbenopolitičnih dejavnikov in zagotovitev gospodarskega položaja, ki bo 
zagotavljal razvoj kmetijstva in združevanja. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? Ce ne želi nihče več 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 6., 
11., 12., 20., 43., 80. in 90. členu. Prosim, da vzamete v roke poročilo Komisije 
z dne 21. 12. 1978, v katerem so vsebovani predlagani amandmaji. 

Izvršni svet se z amandmaji strinja. Ali odbora soglašata z amand- 
maji? (Da.) 

Predlagam zboru, da o amandmajih glasujemo skupaj. Ali je kdo proti, 
da glasujemo o amandmajih skupaj? (Ne.) 

Kdor je za predlagane amandmaje Zakonodaj no-pravne komisije, naj 
prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 6., 11., 12., 
20., 43., 80. in 90. členu sprejeti z večino glasov. 

Glasovati moramo še o amandmajih Odbora za družbenoekonomski raz- 
voj in Odbora za agrarno politiko. Ker sta odbora umaknila svoja amandmaja 
k 43. in 83. členu, ki sta vsebinsko zajeta v amandmajih Zakonodajno-pravne 
komisije k 20. in 43. členu, o katerih smo že glasovali, moramo glasovati še 
o amandmajih odborov k 16., 42., 81. in 137. členu. Z amandmaji soglaša 
Izvršni svet, prav tako tudi Zakonodajno-pravna komisija. Tudi v tem pri- 
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meru predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Je kdo proti predlogu, 
da glasujemo o amandmajih skupaj? Prosim, besedo ima predstavnik Izvršne- 
ga sveta tovariš Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred- 
lagam v imenu predlagatelja, da se o amandmaju k 137. členu glasuje posebej, 
in sicer zato, ker Izvršni svet meni, da če ne bo sprejet njegov amandma k 
2. členu, seveda ne more sprejeti amandmaja k 137. členu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Glasujemo torej najprej o amandmajih 
odborov k 16., 42. in 82. členu. 

Kdor je za amandmaje odborov h 16., 42. in 82. členu, naj prosim glasuje j 
(109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal; 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odborov za družbenoekonomski razvoj in 
agrarno politiko k 16., 42. in 82. členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma k 137. členu. 
Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje 

za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je amandma k 137. členu sprejet z večino glasov. 
Danes smo prejeli na klop amandma Izvršnega sveta k 2. in 42. členu. 

Vprašujem Zakonodajno-pravno komisijo, če soglaša z amandmajem? (Nima 
pripomb.) Prav tako sprašujem odbora, če soglašata s predlaganima amandma- 
jema? (Soglašata.) 

Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (i21 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 2. in 42. členu sprejeta 
z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o združevanju kmetov v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 
Ugotavljam, da je predlog zakona o združevanju kmetov sprejet z večino 

glasov. 
Obenem ugotavljam, da je predlog zakona o združevanju kmetov sprejet v 

skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom obvestil predsednico 
Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o preživninskem varstvu kmetov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša 
Iva Marenka, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Zaradi napak, ki so nastale pri prepisovanju zakona v Poročevalcu št. 26, 
ste prejeli z dopisom z dne 20. 12. 1978 prečiščeno besedilo predloga zakona. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Odbor za agrarno politiko našega zbora ter Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin, ki so dali skupno poročilo ter Zakonodajno- 
pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 7. 
členu. Izvršni svet se strinja z amandmaji Komisije. Se odbora strinjata s 
predlaganimi amandmaji? (Da.) 

Kdor je za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj glasuje! (123 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 7. 
členu soglasno sprejeta. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov v 
celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Iva Marenka, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 27. Zaradi številnih tis- 
kovnih napak pa smo prejeli z dopisom 20. 12. 1978 prečiščeno besedilo pred- 
loga zaikona, tako da bomo danes razpravljali o tem prečiščenem besedilu. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela ter Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj Zbora občin, ki so dali skupno poročilo ter dodatno 
poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Z dopisom z dne 18. 12. 1978 smo prejeli amandma skupine delegatov za 
gospodarsko področje 37. okoliša in skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 
2. okoliša k 17. členu. 

Na klop smo prejeli amandma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
77. členu in 147. členu. Na klop pa smo dobili tudi amandmaje skupine de- 
legatov s področja državnih organov, okoliš 1, k 14. členu in k 148. členu. 

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 razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju odborov za družbeno-ekonomski 
razvoj in agrarno politiko. Kot je razvidno iz dodatnega poročila odborov, ki 
ste ga prejeli danes na klop, odbora umikata amandmaja k 17. in 148. členu in 
predlagata nov amandma k 5. odstavku 17. člena. Tako bomo glasovali o amand- 
majih odborov k 4. členu in 5. odstavku il7. člena. 

Izvršni svet se s predlaganima amandmajema strinja. Tudi Zakonodajno- 
pravna komisija soglaša z amandmajema. 

Kdor je za amandmaja odborov k 4. členu in k 5. odstavku 17. člena, 
naj prosim glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 



13. seja 237 

Ugotavljam, da sta amandmaja odborov k 4. členu in k 5. odstavku 17. 
člena sprejeta z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije h glavi 
zakona in k 137. členu. Izvršni svet se z amandmajema strinja, prav tako tudi 
odbori. 

Predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo nasprotuje temu 
predlogu, da glasujemo skupaj? (Ne.) Ce nihče, prosim, da o njih glasujemo. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (11,2 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije h glavi 
zakona in k 137. členu sprejeta z večino glasov. 

Danes smo prejeli amandmaja Izvršnega sveta k 77. in 147. členu, zato 
prosim, da amandmaja, ki ju imate na klopi, pregledate. Odbora se z amand- 
majema strinjata. Zakonodajno-pravna komisija soglaša z amandmajema? (Da.) 

Kdor je za amandmaja Izvršnega sveta k 77. in 147. členu, naj prosim gla- 
suje! (107 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 77. in 147. členu sprejeta 
z večino glasov. 

Prejeli smo tudi amandma skupine delegatov za gospodarsko področje 
37. okoliša in skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 2. okoliša k 17. členu. 
Se Izvršni svet s tema amandmajema strinja? (Da.) Zakonodajno-pravna ko- 
misija? (Da.) Tudi odbora se z amandmajema strinjata, kot je to razvidno iz 
dodatnega poročila. 

Dovolite, da ponovim! Prejeli smo dva amandmaja skupine delegatov ozi- 
roma amandma skupine delegatov za gospodarsko področje 37. okoliša in sku- 
pine delegatov za kmetijsko dejavnost 2. okoliša k 17. členu. Izvršni svet se s 
tema amandmajema ne strinja. Prosim, besedo ima tovariš Ivo Marenk, pred- 
stavnik Izvršnega sveta. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Me- 
nim, da bi lahko nastala nejasnost, saj je to amandma, ki so ga dali delegati 
kmetijsko-zemljiške skupnosti Ljubljana-Moste-Polje in je v bistvu kompro- 
misen predlog, ki se nanaša na 17. člen glede sredstev kmetijske zemljiške 
skupnosti. Izvršni svet ugotavlja, da je bilo besedilo dopolnjeno, glasovali pa 
ste tudi o amandmaju odborov k petemu odstavku 17. člena, zato je ta 
amandma v tem trenutku brezpredmeten. Zahtevi delegatov je delno zadoščeno, 
hkrati pa so se odbori opredelili, prav tako tudi Izvršni svet, za kompromisen 
amandma k 5. odstavku 17. člena. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem Zakonodajno- 
pravno komisijo, če podpira stališče predlagatelja? (Da.) Vprašujem delegate 
skupin 37. okoliša in 2. okoliša, ali vztrajate pri predloženih amandmajih? (Da.) 

Ivan Rome: Naša delegacija vztraja pri amandmaju. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik Izvršnega sveta po- 
novno besedo? (Da.) Prosim, besedo ima predstavnik Izvršnega sveta, tovariš 
Ivo Marenk! 
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Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menim, da je temeljno vprašanje, ki se v zvezi s tem amandmajem poraja, 
vprašanje programa Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti. Menim, da je 
težko, da bi brez ustreznih dodatnih določb medsebojnega samoupravnega 
sporazumevanja v programih Zveze zemljiških skupnosti in Zveze vodnih 
skupnosti sprejeli ta predlog. 

Menimo tudi, da je z amandmajem, ki so ga dali odbori in ki je bil že 
sprejet, v bistvu tudi zadoščeno zahtevi delegatov, da so sredstva, ki se dajejo 
Zvezi kmetijskih zemljiških skupnosti, zagotovljena za izvajanje minimalnega 
dela programa na tistih področjih, kjer se resnično izvaja dejavnost Zveze 
kmetijskih zemljiških skupnosti. Pri tem pa ostaja tudi za Zvezo kmetijskih 
zemljiških skupnosti obveznost, da si svoja sredstva za izvajanje programov 
pridobiva na podlagi medsebojnega samoupravnega sporazumevanja z vsemi 
zvezami. Menim, da gre tu za vsebinsko vprašanje. Eno je namreč obvezni mi- 
nimum, ki ga daje amandma k 17. členu, drugo pa je obseg teh sredstev, za 
katera pa mora biti program. Ce bo Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti 
aktivna, potem je mnogo bolj učinkovito, da se medsebojno sporazumeva z 
drugimi in na ta način vsako leto sproti, na podlagi programa, utemeljuje svoj 
obstoj z delom. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem še enkrat de- 
legata, ali vztraja pri amandmaju. (Ne.) 

Torej umikate amandma! (Da.) 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih skupine delegatov s področja 

državnih organov, okoliš 1, k 14. in 148. členu. Se Izvršni svet strinja s tema 
amandmajema? (Da.) Se Odbor strinja? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija, 
se strinja? (Da.) 

Dajem na glasovanje amandmaja skupine delegatov k 14. in 148. členu. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (108 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta z večino glasov. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o kmetijskih zemljiščih v celoti. Kdor je za predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevne ga reda, to je na predlog zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. 

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 Iva Marenka, člana Izvršnega sveta in republiškega se- 
kretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Zaradi napak, ki so nastale pri tiskanju zakona v Poročevalcu št. 26, smo 
prejeli z dopisom z dne 20. 12. 1978 prečiščeno besedilo predloga zakona. Zato 
bomo danes obravnavali prečiščeno besedilo. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Odbor za agrarno politiko našega zbora ter Odbor za družbenoekonomske 
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odnose in razvoj Zbora občin, ki so dali skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki je dala poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
odborov in Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 24. 
členu. Izvršni svet se z amandmajem strinja. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (113 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 24. členu 
sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in po- 
rabi hrane v celoti. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (111 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene 
prehrane v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika 
k tej točki dnevnega reda določil tovariša Iva Marenka, člana Izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil so obravnavali: Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj in Odbor za agrarno politiko našega zbora ter Odbor za 
družbenoekonomske odnose Zbora občin, ki so dali skupno poročilo, ter Za- 
konodajno-pravna komisija, ki je dala svoje poročilo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije besedo? (Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 
amandma Odbora za družbenoekonomski razvoj in agrarno politiko k 3. c točki 
sklepov in priporočil, ki je razviden iz poročila odbora. Izvršni svet soglaša 
s predlaganim amandmajem, prav tako tudi Zakonodajno-pravna komisija. 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Odbora za družbenoekonomski razvoj in 
agrarno politiko k 3.c točki sklepov in priporočil sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 2. točki 
sklepov in priporočil, ki je razviden iz poročila Komisije. Izvršni svet se 
z amandmajem strinja. Ali odbora soglašata? (Da.) 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (105 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 2. točki 
sklepov in priporočil sprejet z večino glasov. 
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Dajem na glasovanje predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje 
in izvajanje politike na področju družbene prehrane v Socialistični republiki 
Sloveniji v celoti. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (111 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in 
izvajanje politike na področju družbene prehrane v Socialistični republiki 
Sloveniji sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 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 Edvarda Galeta, 
pomočnika republiškega sekretarja za delo. 

K tej in naslednji točki dnevnega reda sta bila posebej povabljena pred- 
stavnika Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije. 

Z dopisom z dne 20. 12. 1978 smo prejeli poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, v ka- 
terem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor na 
podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovariš Edvard 
Gale, pomočnik republiškega sekretarja za delo! 

Edvard Gale: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina SR Slovenije je na sejah svojih zborov dne 23. 11. 1978 obravnavala 
in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
delovnih razmerjih in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Hkrati je sprejela osnutka 
obeh zakonov in sklep, da Izvrnši svet pripravi predlog obeh zakonov, ob 
upoštevanju predlogov in stališč, sprejetih na sejah zborov in pristojnih skup- 
ščinskih teles. 

Pri izdelavi besedila obeh predlogov je upoštevana pretežna večina pred- 
logov iz razprave. Obe noveli zakonov predstavljata vsebinsko celoto, zato 
bom dal skupen ekspoze. 

Poglaviten namen obeh novel je, da se odpravi oziroma prepreči dvojni 
status. Nihče ne more biti istočasno upokojenec in delavec v delovnem 
razmerju. To velja za vse, ki so zavarovani v Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, in tudi za vojaške zavarovance, za 
katere se po zveznih predpisih uporablja republiška ureditev. Od tu izhaja 
sistemsko najpomembnejša določba, po kateri postane upokojenec, ki sklene 
delovno razmerje, delavec v združenem delu z vsemi pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi in se torej reaktivira po samem zakonu. Za ta čas ne more 
hkrati z osebnim dohodkom za opravljeno delo prejemati še pokojnine. V tem 
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času uživanje oziroma izplačevanje pokojnine počiva oziroma miruje ter se 
izplačevanje zopet začne, ko tak delavec preneha z delom v delovnem razmerju. 

Ce upokojenec nima polne pokojninske dobe — to je 40 oziroma 35 let 
ter borci 35 oziroma 30 let — se mu čas te zaposlitve šteje za odstotno povečanje 
že uveljavljene pokojnine. To pomeni, da se mu pokojnina za vsako leto poveča 
za 2 %> pokojninske osnove. Prav tako se takemu upokojencu osebni dohodek 
iz te zaposlitve všteva v pokojninsko osnovo, kar pomeni, da ima pravico do 
nove odmere pokojnine. Ce pa upokojenec že ima polno pokojninsko dobo, 
se mu osebni dohodek iz te zaposlitve lahko upošteva za novo odmero po- 
kojnine. Lahko pa se mu že odmerjena pokojnina poveča za vsako leto za- 
poslitve, če tako predvideva statut Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji. Sedaj lahko znaša to- povečanje pokojnine od 1 °/o 
do največ 5 %>. Za borce NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 velja še 
naprej določba 24. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
ki ureja njihovo reaktiviranje in pravico po končani zaposlitvi. 

Omenjene določbe kažejo temeljni namen predlaganih sprememb in do- 
polnitev. Omogočiti moramo, da delavec ostane aktiven toliko časa in v takem 
obsegu, kakor mu to dopuščajo njegove delovne in strokovne sposobnosti ter 
njegovo zdravstveno stanje. Onemogočen pa je dvojni status, to pomeni, da 
nihče ne more biti istočasno delavec v delovnem razmerju in upokojenec, tako 
da bi prejemal osebni dohodek in pokojnino. To načelo nima izjeme. 

Glede na prej omenjeni poglavitni namen zakona je razumljivo, da so tudi 
iz predlagane novele zakona o delovnih razmerjih odpadle vse omejitve, ki so 
bile predvidene v osnutku zakona. Podrobno so bila našteta dela, ki naj bi jih 
delavci, ki so dosegli polno pokojninsko dobo in upokojenci po ponovni skle- 
nitvi delovnega razmerja, ne smeli več opravljati v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela oziroma v organizaciji združenega dela. Menimo namreč, da je to 
stvar kadrovske politike in konkretnih okoliščin, ki pridejo lahko v poštev pri 
odločitvi delavcev temeljne organizacije. Upoštevaje socialne in humane vidike 
ter pomen, ki ga ima tudi iz socialnomedicinskega vidika delo za človeka, od- 
pira novela zakona o delovnih razmerjih možnost za novo obliko pogodbe 
o delu. 

Delavci v temeljni organizaciji določijo v samoupravnem splošnem aktu 
dela, ki jih lahko opravljajo upokojenci po pogodbi o delu, ki lahko traja 
največ 20 ur na teden. Gre za novo dodatno obliko pogodbe o delu. V takšnem 
primeru ostane še naprej upokojencu pravica do prejemanja in uživanja po- 
kojnine, hkrati pa ima pravico do dogovorjenega zaslužka tu ne gre za 
osebni dohodek — za delo, opravljeno po pogodbi o delu. 

Večina razpravljalcev je podprla tako ureditev dela po pogodbi, saj je 
glede na socialno-ekonomske razloge ter specifično strukturo prebivalstva v SR 
Sloveniji takšna rešitev najprimernejša. Upokojencem namreč omogoča čim 
daljšo aktivnost, ne da bi izgubili status upokojenca in ne da bi bili v slabšem 
položaju od drugega občana, ki opravlja delo po pogodbi. S tem je upokojenec 
stimuliran, da si z lastnim delom izboljšuje svoj socialno-ekonomski položaj. 

Predlagatelj je v tej zvezi upošteval kritične pripombe k posebnemu 
prispevku, ki ga morajo po sedanjih predpisih plačevati upokojenci od svojih 
zaslužkov. Predlog zakona opušča obveznost plačevanja tega posebnega pri- 
spevka, saj zanj ni več razloga, ker nihče ne prejema pokojnine in osebnega 
dohodka. Pač pa naj bi bil zaslužek upokojenca iz pogodbe o delu podvržen 
davku kot vsak drug priložnostni dohodek. To naj bi bilo urejeno v druž- 
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benem dogovoru o davkih občanov, ki ga občine sklenejo vsako leto. V tem 
dogovoru je urejeno, kako občani plačujejo davek iz dohodka po pogodbi o 
delu. Upokojenec bo na ta način v enakem položaju kot vsak občan, ki ima 
dohodek iz dela po pogodbi o delu. 

Med razpravo o osnutkih obeh zakonov je bilo mogoče slišati pomisleke, 
ali predlagane spremembe in dopolnitve ne silijo delavce, da gredo v pokoj. 
V tej zvezi je treba opozoriti na določbo 1. člena predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, po kateri delavcu, ki izpolni 
pogoje za polno osebno pokojnino po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, delovno razmerje preneha, razen če pristojni organ temeljne 
organizacije ugotovi, da sta temeljna organizacija in delavec soglasna, da de- 
lavec nadaljuje delovno razmerje. Predlog zakona torej nikogar formalno ne 
zavezuje, da se mora upokojiti, ko izpolni z zakonom izpolnjene pogoje za 
polno osebno pokojnino. Odločitev o tem je prepuščena delavcem temeljne 
organizacije in delavcu samemu. Predlog izhaja torej iz načelne predpostavke, 
da so za nadaljnje delo v delovnem razmerju odločilne delavčeve delovne in 
strokovne sposobnosti, njegovi delovni uspehi in kadrovski interesi temeljne 
organizacije. Gre torej za odločitev v skladu s kadrovsko politiko temeljne 
organizacije združenega dela. Pri tem je potrebno opozoriti na dvoje pomembnih 
določb. Prvič, delavcu-borcu NOV, če to želi, se ugotavlja izpolnitev pogojev 
za polno osebno pokojnino po splošnih predpisih, pri čemer se enojno štejejo 
obdobja posebne dobe, ki se po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju dvojno vštevajo v pokojninsko dobo. Drugič, delavcu, ki se mu 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, se izpolnitev pogojev ugotavlja za polno 
osebno pokojnino v dejanskem trajanju, če to seveda želi. V vseh primerih 
zakon obravnava uveljavljanje dvojnega oziroma povečanega štetja zavaro- 
valne dobe kot osebno pravico delavcev. Od delavca samega je odvisno, ali 
to pravico uveljavlja, kdaj jo uveljavlja in v kakšnem obsegu. Z omejenimi 
določbami so torej varovani interesi delavcev-borcev NOV in obenem dane 
pravne možnosti tudi za upoštevanje posebnih kadrovskih interesov v določenih 
dejavnostih oziroma službah. 

Končno je potrebno omeniti, da predlagana novela zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju usklajuje sedanjo določbo 13. člena zakona z od- 
ločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije. Zakon predvideva, da se starostna po- 
kojnina odmeri od pokojninske osnove po enotni lestvici, po kateri pokojnina 
za 40 oziroma 35 let pokojninske dobe znaša 85 °/o pokojninske osnove. Z novim 
drugim odstavkom pa se Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
SR Slovenije pooblašča, da vsako leto določi korektive pokojninske osnove. 
Pri tem Skupnost upošteva načela in merila družbenega dogovora in samo- 
upravnih sporazumov, s katerimi se usmerja delitev dohodka in sredstev za 
osebne dohodke v skladu z delovnim prispevkom, ki ga je zavarovanec ustva- 
ril s skupnim, živim in minulim delom, kakor tudi načelo vzajemnosti in 
solidarnosti. 

Vendar pa moramo pripomniti, da s to novelo zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju še ni dokončno usklajen z ustavo oziroma z družbeno- 
ekonomskim položajem delavcev v združenem delu po ustavi in zakonu o zdru- 
ženem delu, predvsem pa ne z ustavnim načelom o pokojnini kot pravici iz 
minulega dela oziroma kot temeljnim elementom razširjene reprodukcije. 

Izračun pokojninske osnove in pokojnine je najpomembnejši temelj siste- 
ma pokojninskega zavarovanja, ki bo usklađen z ustavo in zakonom o zdru- 
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ženem delu. Zaradi tega je ta izračun sistemsko predvsem predmet zveznega 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Tudi v federaciji bo možno na omenjenem načelu graditi pravico do pokojnine 
kot pravico iz minulega dela šele, ko bo izdan zvezni zakon o razširjeni 
reprodukciji. 

Zaradi tega so ta trenutek predlagane rešitve v okviru obstoječega sistema 
edino možne in utemeljene. V okviru možnosti so omejene na odpravo nesklad- 
nosti dosedanje določbe 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem za- 
varovanju z načeli o delitvi dohodka in sredstev za osebne dohodke. Ta načela 
namreč ne poznajo več delitve po naprej določenih kategorijah. 

Odločitev o začetku postopka za popravke pokojnin, ki so logična posledica 
novelirane določbe 13. člena, je zaradi racionalnosti in smotrnosti najprimer- 
neje prepustiti prizadetim upokojencem, ki naj v ta namen vložijo zahtevek. 
Te pravice ni treba posebej urejati v tem zakonu, ker jo imajo upokojenci 
že po ustavi, posebej pa njeno uveljavljanje ureja statut Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Ne kaže torej v zakonu 
določati zahtevne in neracionalne prevedbe pokojnin za vse upokojence od 
leta 1973 dalje. Sodimo, da sta oba predloga zakonov z družbenopolitičnega, 
kadrovskega in socialno-medicinskega vidika utemeljena in da predlagani 
besedili tem vidikom ustrezata. Obenem pa že uveljavljamo eno od družbeno- 
političnih načel nove sistemske ureditve pokojninskega zavarovanja, ker od- 
pravljamo možnost hkratnega statusa upokojenca in delavca v združenem delu. 

Končno pripominjamo, da Izvršni svet sprejema predlagane amandmaje 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k predlaganima zako- 
noma. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci Odbora 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Franc Kokošar, poročevalec Komisije za vprašanja borcev NOV! 

Franc Kokošar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija za vprašanja borcev NOV ugotavlja, da je predlagatelj pri pripravi 
predlogov za spremembe in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih ter zakona 
o invalidskem in pokojninskem zavarovanju upošteval vsa stališča, pripombe 
in predloge Komisije, dane ob obravnavi osnutkov obeh zakonov. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakonov je, za razliko od 
osnutkov, na ustreznejši način in v skladu s stališči Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije ter resolucijo XI. kongresa Zveze komunistov 
Jugoslavije, rešil vsa tista temeljna vprašanja s področja zaposlovanja upo- 
kojencev, ki so bila ob dosedanjih razpravah izpostavljena kot odprta oziroma 
o katerih so obstajala različna mnenja. 

Komisija za vprašanja borcev NOV podpira predlagane spremembe in 
dopolnitve zakona o delovnih razmerjih in zakona o invalidskem in pokojnin- 
skem zavarovanju ter pri tem ocenjuje kot pomembno novost na področju 
zaposlovanja upokojencev zlasti načelno izhodišče obeh zakonov, da nihče ne 
more imeti hkrati statusa upokojenca in delavca v združenem delu, kar po- 
meni, da ne more hkrati prejemati pokojnine in osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja. 

Pozitvno je bila ocenjena tudi zakonska rešitev, ki vsakomur omogoča, 
da po dogovoru s temeljno organizacijo ostane aktiven pri ustvarjanju ma- 
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terialnih in duhovnih dobrin, toliko časa in v tolikšnem obsegu, kolikor mu to 
dopuščajo psihofizične sposobnosti. Delavec, ki je izpolnil 'pogoje za polno 
osebno pokojnino, namreč lahko nadaljuje delovno razmerje ali pa se kasneje 
kot upokojenec reaktivira. 

S tem v zvezi je bila tudi dana podpora predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ki sedaj ne vsebuje več ome- 
jitev pri zaposlovanju pri nekaterih vodilnih delih oziroma nalogah. Po mnenju 
Komisije je namreč primernejše, če se ta vprašanja rešujejo z načrtno in 
prožno kadrovsko politiko, ki lahko, upoštevajoč kadrovske in družbenopo- 
litične vidike, uspešno rešuje najrazličnejše kadrovske situacije. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 
sedaj brez izjeme omogoča vsem delavcem, ki se jim zavarovalna doba šteje 
s povečanjem, da se jim na njihovo željo ter v soglasju s temeljno organizacijo 
združenega dela ugotavlja izpolnitev pogojev za popolno osebno pokojnino 
v dejanskem trajanju. Takšna določba omogoča ustrezno reševanje posameznih 
primerov, upoštevajoč na ehi strani posebnosti posameznih poklicev, na drugi 
strani pa tudi sposobnosti in zdravstveno stanje posameznika. 

Po mnenju Komisije je pogodba o delu, kot je urejena v predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ustrezna norma- 
tivna osnova za urejanje pogodbenih razmerij, saj upokojencem omogoča 
opravljanje določenih del in nalog, ne da bi izgubili status upokojenca in ne da 
bi bili, kar zadeva davčne obveznosti iz naslova pogodbe o delu, v slabšem 
položaju od delavca oziroma občana, ki opravlja pogodbeno delo. 

Glede na specifično strukturo prebivalstva v SR Sloveniji ter socialno- 
ekonomske razloge je takšno pogodbeno delo upokojencev vsekakor treba do- 
pustiti oziroma omogočiti. Seveda pa bo potrebno pri tem z ustrezno aktiv- 
nostjo organov družbenega nadzora in drugih družbenih dejavnikov preprečiti 
morebitne zlorabe v zvezi s pogodbenim delom nasploh ter onemogočiti, da bi 
v nasprotju s stališči XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije prihajalo do 
razraščanja takega dela oziroma do sklepanja pogodb o delu tam, kjer to ne 
bi bilo družbeno upravičeno in smotrno. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in ostalih komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 

amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 3., 7. in 10. členu, ki so razvidni 
iz poročila Komisije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se z amandmaji stri- 
nja. Se Odbor za družbenoekonomske odnose strinja s temi amandmaji? (Da.) 

Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? i(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 3., 7. in 10. 
členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona, naj prosim glasuje! (106 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejet z večino glasov. Ugotav- 
ljam tudi, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
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kojninskem in invalidskem zavarovanju sprejet v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora, o čemer bom obvestil predsednico tega zbora. 

Prehajamo na 23. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovariša Edvarda Ga- 
leta, pomočnika republiškega sekretarja za delo. 

Z dopisom z dne 20. 12. 1978 smo prejeli poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, v ka- 
terem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor na 
podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
Odbora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 

amandma Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu. Izvršni svet se z amand- 
majem strinja. Se Odbor za družbenoekonomske odnose strinja s tem amand- 
majem? (Da.) 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(4 delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu spre- 
jet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih v celoti. Kdor je za predlagani zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona, naj prosim glasuje! (112 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih sprejet z večino glasov. 

Prav tako ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora, o čemer bom obvestil predsednico tega zbora. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 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 Franca 
Godešo, namestnika predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov. 

K tej in k naslednji točki dnevnega reda je bil posebej povabljen pred- 
stavnik Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojske Slovenije. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za vprašanja borcev NOV 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želijo poročevalci Odbora 
in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. 
Kdor je za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona, naj prosim 
glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vojaških invalidih sprejet z večino glasov. 

Smo pri 25. točki dnevnega reda, to je pri predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 
1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 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 Franca 
Godešo, namestnika predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija za vprašanja borcev NOV in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želijo poročevalci Odbora in 
komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobro- 
voljcih iz vojn 1912 do 1918. Kdor je za, naj prosim glasuje! (115 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobro- 
voljcih iz vojn 1912 do 1918 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev federacije za dodatno vlogo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije za povečanje kapitala mednarodne finančne korporacije. 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in repu- 
bliško sekretarko za finance. 

Je predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ prisoten? (Da.) 

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

Z dopisom z dne 15. 12. 1978 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želita poro- 
čevalca Odbora in Komisije še dopolniti poročili? (Ne.) 
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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 
zakona o zagotovitvi sredstev federacije za dodatno vlogo SFRJ za povečanje 
kapitala mednarodne finančne korporacije. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da po opravljenem usklajevanju v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije soglasje k predlogu tega zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, bomo o njem glasovali. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (lil3 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 27. točko dnevnega reda, to je predlog odloka o 
pristopu k dogovoru o izdaji doplačilne poštne znamke »VIII. mediteranske 
igre, Split 1979«. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določila tovarišico Majdo 
Lindič, članico Komisije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in repu- 
bliško sekretarko za finance. 

Poleg predloga odloka ste dobili tudi dogovor o izdaji doplačilne poštne 
znamke. Predlog odloka je obravnaval Odbor za finance, ki je dal poročilo. 
Z dopisom z dne 11. 12. 1978 smo prejeli stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Z dopisom z dne 20. 12. 1978 pa smo prejeli tudi amandmaja Za- 
konodajno-pravne komisije k naslovu in 1. točki predloga odloka. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega 
sveta? (Ne.) Zeli poročevalec Odbora še ustno dopolniti poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej dajem na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne komisije 
k naslovu in 1. točki. Izvršni svet se z amandmajema strinja. Se Odbor za fi- 
nance z amandmajema strinja? (Da.) 

Predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Je kdo proti temu pred- 
logu, da glasujemo skupaj? (Nihče.) Kdor je torej za amandmaja, naj prosim 
glasuje! (103 delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k naslovu 
in k 1. točki sprejeta z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o pristopu k dogovoru o izdaji do- 
plačilne poštne znamke »VIII. mediteranske igre, Split 1979« v celoti. Kdor je 
za predlog odloka, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? 
(11 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pristopu k dogovoru o izdaji dopla- 
čilne poštne znamke »VIII. mediteranske igre, Split 1979« z večino glasov 
sprejet. 

Glede na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da 
Zbor s tem v zvezi sprejme še naslednji sklep: 
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Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije bo izvedbeni predpis o izva- 
janju dogovora o izdaji doplačilne poštne znamke »VIII. mediteranske igre, 
Split 1979« obravnaval potem, ko bo Skupščina SR Slovenije obveščena, da 
so skupščine vseh socialističnih republik in avtonomnih pokrajin pristopile 
k dogovoru o izdaji te doplačilne poštne znamke. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Ce nihče, prosim, da o njem glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 28. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
gramov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979, ki ga je predložilo 
v obravnavo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 

Na današnji seji obravnavamo osnutek programa dela za prihodnje leto, 
ki je, kot je že v uvodu v programu povedano, program aktivnosti številnih 
družbenih subjektov, ki so bili neposredno vključeni v njegovo nastajanje. 
Gre torej za odprt program, ki predstavlja delovno usmeritev delegacij te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, občinskih skupščin, skupin 
delegatov, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, 
Izvršnega sveta in drugih dejavnikov našega družbenega življenja. 

Prav zaradi tako širokega kroga udeležencev, ki so bili vključeni v nasta- 
janje osnutka programa, je bilo ocenjeno, da je potrebna dvofazna obravnava 
programa, da bi se v nadaljnjem postopku preverile naloge, ki jih predvide- 
vamo za naslednje leto, prav tako pa da bi se vnesla v program še vsa tista 
vprašanja, o katerih delovni ljudje v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih menijo, da je o njih potrebno v prihodnje razpravljati, se o njih 
dogovarjati in sprejemati odločitve v delegatski skupščini. Zato je naloga 
vseh nas, da z nadaljnjim aktivnim sodelovanjem prispevamo, da bo program 
dejansko rezultat pobud, interesov in potreb delegatske baze. 

V ta namen bomo po današnji obravnavi določili posebno skupino izmed 
delegatov v Zboru, ki bo spremljala nadaljnjo razpravo o osnutku programa, 
proučila predloge, mnenja in stališča ter jih vključila v program. Pripravila 
pa bo tudi predlog programa, ki ga bomo obravnavali na prihodnji seji Zbora. 

Kot delovno gradivo smo prejeli tudi periodični delovni načrt, ki ga bomo 
prav tako sprejeli na prihodnji seji zbora. 

Ta delovni načrt je konkretnejša usmeritev in delovna obveznost za samo- 
upravne in družbene subjekte, ki odločajo o delu republiške skupščine. Toliko 
za uvod. 

Osnutek programa z uvodom in obrazložitvijo je bil objavljen v prilogi 
Poročevalca z dne 11. 12. 1978. 

Kot sem že prej povedal, smo danes prejeli k tej točki dnevnega reda tudi 
periodični delovni načrt kot delovno gradivo. 

Osnutek programa dela so obravnavala vsa delovna telesa Skupščine SR 
Slovenije in našega zbora. Poročila smo prejeli. 

Želijo poročevalci odborov in komisij še ustno dopolniti svoja poročila? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Pavel 
Jeras, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 
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Pavel Jeras: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš, 
je na pobudo Skupščine občine Šiška na svoji seji sprejela nekatera stališča 
k osnutku programov dela zborov Skupščine SR Slovenije. Na tej podlagi 
predlagamo naslednje dopolnitve in spremembe: 

Seje zborov Skupščine SR Slovenije naj bodo ob četrtkih in petkih, ker 
bi bilo na ta način omogočeno, da bi imele pred sejami zborov Republiške 
skupščine seje tudi občinske skupščine in Skupščina mesta Ljubljana. 

Predlagamo tudi, da se v prihodnje najprej sestanejo sekretarji zborov 
Republiške skupščine, mesta Ljubljana in občinskih skupščin in da se dogo- 
vorijo o terminih za zasedanja in o pravočasnem zagotavljanju gradiva dele- 
gatski bazi. 

Delegacija predlaga še naslednje spremembe k osnutku programa: 
Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela bi moral biti sprejet na 

skupščinskih zborih v prvem trimesečju 1979. leta, ker smo osnutek že 
obravnavali. 

Sprejetje osnutka zakona o družbenem planiranju naj se premakne v 
prvo trimesečje, predlog zakona pa naj se sprejema v drugem trimesečju 
1979. leta. 

Zakon o urbanističnem planiranju naj se sprejema eno trimesečje ka- 
sneje, na začetku tretjega trimesečja 1979. leta. 

Delegacija tudi meni, da bi morali glede na stališča Zveze komunistov 
pospešiti obravnavanje zakona o izobraževanju in davčni politiki. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Cene 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Mislim, da je bila ta raz- 
prava zanimiva tudi za delo skupine, ki bo pripravila predlog programa za 
leto 1979. 

Vprašanje glede tega, kdaj naj bi bile seje zborov, je po mojem tehnično 
vprašanje in ni potrebno, da je navedeno v sklepu. 

Predlagam naslednji sklep: 
1. Osnutek programa dela Zbora združenega dela za leto 1979 se sprejme. 
2. Predlog programa Zbora združenega dela za leto 1979 pripravi skupina 

delegatov, sestavljena iz delegatov za Zbor združenega dela, ki naj pri piipravi 
predloga programa upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles 
Skupščine in zborov, delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, skupin delegatov, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitič- 
nih organizacij in drugih zainteresiranih družbenih subjektov in predloge iz 
današnje razprave. 

3. V skupino delegatov iz prejšnje točke tega sklepa imenuje Zbor združe- 
nega dela naslednje delegate: tovarišico Ivico Kavčič, podpredsednico Zbora 
združenega dela, tovariša Tomaža Beltrama, predsednika Odbora za družbeno- 
politični sistem in tovariša Antona Jelenka, predsednika Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Zbora združenega dela. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? 
(Ne.) Prosim, da o sklepu glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (110 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
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Med sejo Zbora smo dobili predlog Izvršnega sveta za razširitev dnevnega 
reda. Dnevni red naj bi razširili s predlogom odloka o dodelitvi posojil in do- 
tacij iz sredstev rezerv SR Slovenije. 

Predlog odloka je Izvršni svet pripravil v zvezi z delegatskim vprašanjem 
glede odprave posledic neurja in toče v severovzhodni Sloveniji. To delegatsko 
vprašanje smo prejeli tudi v našem Zboru. 

Vprašujem delegate, ali se strinjate s predlagano razširitvijo dnevnega 
reda! (Da.) 

Prehajamo torej na predlog odloka o dodelitvi posojil in 
dotacij iz sredstev rezerv SR Slovenije, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet SR Slovenije. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Packa, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da obravnava odlok v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem postopku. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (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! 
Danes je bilo zastavljeno enako delegatsko vprašanje tudi v Družbenopolitič- 
nem zboru. Izvršnemu svetu je bilo naloženo naj še danes, na sejah pristojnih 
zborov po hitrem postopku predlaga sprejetje tega odloka. 

Naj opozorim, da za sprejemanje odloka po skupščinskem poslovniku pra- 
viloma velja enak postopek kot za zakon. V konkretnem primeru je odlok 
predložen v fazi predloga, saj Izvršni svet meni, da so zadeve, ki se s tem 
odlokom rešujejo, take narave, da je odlok v skladu s členom 295 poslovnika 
Skupščine SR Slovenije potrebno sprejeti po hitrem postopku. 

Zakaj je prišlo tako pozno do predložitve tega odloka? Povedati moram, 
da je bilo v jeseni potrebno izdelati metodologijo ugotavljanja izgub, ki so 
nastale zaradi toče, in to metodologijo uskladiti tudi s prizadetimi občinami, 
nato pa zbrati vse podatke. Izvršni svet je dobil zadnje podatke šele okoli 
10. decembra, tako da ni imel možnosti ta odlok prej pripraviti. Želel sem 
povedati, da zaradi objektivnih okoliščin, na katere Izvršni svet ni mogel 
vplivati, ta odlok ni bil prej predložen Skupščini. Ko je zaključil pripravljanje 
tega odloka, Izvršni svet tudi ni vedel, da ga v januarju ne bi mogli obravna- 
vati. Iz periodičnega načrta, ki ste ga danes dobili, se vidi, da bodo prve seje 
zborov 7. februarja. Ce bi ta odlok sprejeli šele februarja, bi lahko nastali 
mnogi problemi: prvič, kot veste morajo organizacije združenega dela vsako 
leto do 28. 2. predložiti zaključne račune, in drugič, najbrž bi bile potrebne 
mnoge intervencije, da bi se izpadla sredstva, ki se dajejo prek sredstev re- 
gresa, priznala v prihodek. 

Ti razlogi so formalne narave. Kot vidite iz samega odloka, pa gre v 
prvem delu za sredstva, dana trem družbenopolitičnim skupnostim, ki jih 
dobijo kot dotacijo v višini, ki je nastala na podlagi ocene dejanskih izpadlih 
dohodkov iz kmetijstva zaradi te elementarne nesreče. Te tri družbenopolitične 
skupnosti so se s to višino strinjale. V 2. točki odloka pa gre za dotacijo za 
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regresiranje semen in mineralnih, gnojil za strniščno setev krmil na podlagi 
metodologije, ki sem jo že omenil. Teh sredstev bi bile lahko deležne še dve ali 
tri občine, ki pa so se tem sredstvom, zaradi neznatne višine le-teh, odrekle. 

Poudariti pa moram, da gre pri sredstvih, danih občini Maribor, za poso- 
jilo, dano na podlagi enake metodologije, ki je predvideno v višini 10 milijonov 
dinarjev, in sicer za odpravo škode ter za ureditev cestne povezave Malečnika 
z Mariborom. Povedati pa moram, da je ta škoda nastala spomladi, v času, 
ko Republiška skupščina ni zasedala. V tem primeru gre pri pomoči občini Ma- 
ribor torej za posojilo ene družbenopolitične skupnosti drugi družbenopolitični 
skupnost za dobo 10 let in z 2% obrestno mero. Ta posojilni rok in obrestna 
mera sta običajna, kajti gre za sredstva republiških rezerv, katerih namen in 
možnost uporabe, kot se vidi tudi iz obrazložitve, sta povsem jasno opre- 
deljena. 

Tovariš predsednik! Želel bi povedati še to, da Izvršni svet meni, da je 
na prvi del delegatskega vprašanja skupine delegatov, ki ste ga dobili danes 
na mizo in ki sprašuje, kdaj bodo izpolnjene obveznosti republike do predlože- 
nih regresnih zahtevkov, odgovoril. Na drugi del vprašanja pa bomo odgovorili, 
skladno z določbami skupščinskega poslovnika, na enem od naslednjih zasedanj. 
Zadevo je potrebno oceniti tako s finančnih, praktičnih, kot tudi z vsebinskih 
vidikov. Očitno je tudi, da je treba zadevo oceniti tudi v odnosu do družbeno- 
političnih skupnosti in šele potem dati odgovor. 

Najbrž bosta poročevalca obeh odborov za finance, Zbora združenega dela 
in Zbora občin, ki sta zasedala in o tem obširneje razpravljala, o tem odloku 
želela sama kaj povedati. Iz pismenega poročila obeh odborov pa je razvidno, 
da sta se v celoti strinjala s tem odlokom. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Začenjam razpravo o pred- 
logu Izvršnega sveta glede obravnave odloka po hitrem postopku. Želi kdo 
razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče o tem razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da obravnavamo odlok po hitrem 
postopku, naj prosim glasuje! (98 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 de- 
legat.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se odlok obravnava po 
hitrem postopku, sprejet z večino glasov. 

Predlog odloka je obravnaval Odbor za finance našega Zbora, ki je dal 
poročilo. Poročilo smo prejeli na klop. Zeli poročevalec Odbora za finance be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Francka Herga, poročevalka Odbora za fi- 
nance našega zbora. Prosim! 

Francka Herga: Tovarišice delegatke, tovariši delegati! Odbor za 
finance našega zbora je skupno z Odborom za finance Zbora občin maloprej 
zasedal in razpravljal o tem odloku. Glede na tehtno obrazložitev predlagatelja 
je sklenil, da podpre sprejetje odloka. Zato predlaga delegatom, da ga sprej- 
mejo. Sprejetje odloka je zlasti pomembno glede na to, da je bilo danes o tej 
zadevi postavljeno tudi delegatsko vprašanje. Odlaganje sprejetja odloka do 
naslednje seje bi povzročilo določene težave tistim organizacijam združenega 
dela, ki so ob tem neurju doživele škodo. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o dodelitvi posojil in dotacij iz sred- 
stev rezerv Socialistične republike Slovenije. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o dodelitvi posojil in dotacij iz sredstev 
rezerv Socialistične republike Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 29. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za kulturo je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika k temu in vsem ostalim predlogom odlokov je 
določila tovariša Stanka Jakija, člana Komisije. 

Prejeli smo tudi predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pri- 
čenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika predsed- 
nika Republiškega komiteja za kulturo. Kdor je za predlog, naj prosim gla- 
suje! (96 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo soglasno sprejet. 

S tem je bil v Zboru združenega dela imenovan za namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo tovariš Peter Ogrizek. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (93 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem je v Zboru združenega dela razrešen dolžnosti sodnika Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije tovariš Karel Mejak. 

Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora 
Prešernovega sklada je prav tako predložila v obravnavo Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
Upravnega odbora Prešernovega sklada. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
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sim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
Upravnega odbora Prešernovega sklada soglasno sprejet. 

S tem so v Zboru združenega dela imenovani v Upravni odbor Prešernovega 
sklada: za predsednika tovariš Bogdan Osolnik; za člane pa: Miha Baloh, 
Bogdan Borčič, Franc Braniselj, dr. Anica Cevc, Slavko Fras, Hilda Holzl, 
Grega Košak, dr. Jože Koželj, Boris Lipužič, Karel Pečko, Jože Pogačnik, 
dr. Andrej Rijavec, Francka Strmole-Hlastec in dr. France Zadravec. 

Prehajamo na 30. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz 16. okoliša bo odgovoril to- 
variš Štefan Korošec, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komi- 
teja za tržišče in cene. Prosim! 

Štefan Korošec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz 16. 
okoliša, Skupščina občine Maribor, je v zvezi s problematiko na področju 
proizvodnje in oskrbe z mesom postavila naslednje vprašanje: Kaj bo storil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zvezi s prizadevanji, da se uskladijo 
razmere med cenami koruze, živine in mesa? 

Odgovor: Način ter osnove in merila za oblikovanje cen nekaterih po- 
membnejših kmetijskih proizvodov, med katere spadata tudi koruza in klavna 
živina, so določeni v dogovoru o osnovah družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju od leta 1976 do leta 1980. 

Proizvajalčeve prodajne in zaščitne cene se določajo na osnovi kriterijev 
iz tega dogovora in pravilnika o kriterijih in metodologiji, ki se uporablja v 
družbeni kontroli cen kmetijskih proizvodov po dogovoru o agroindustrijskem 
kompleksu. 

Proizvajalčeve cene določa Zvezni izvršni svet po predhodnem medre- 
publiškem usklajevanju, in sicer do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto. 
Na osnovi proizvajalčevih cen pa republike in avtonomni pokrajini določajo 
drobnoprodajne cene kmetijskih proizvodov, pri čemer morajo s posebnim 
dogovorom določiti tudi kompenzacije, če določijo drobnoprodajne cene, ki 
so nižje od ravni proizvajalčevih prodajnih cen. 

Pri določanju cen živine se izhaja iz razmerja med temi cenami in cenami 
rastlinske proizvodnje. Pri sedanjem določanju cen živine in mesa je bila upo- 
števana kot izhodiščna cena koruze 2,30 dinarjev za kilogram, na podlagi tega 
pa je bila sporazumno dogovorjena cena za govedo 25,36 dinarjev za kilogram 
ter za prašiče 22,72 dinarje v za kilogram. 

Te cene so služile kot osnova za določanje sedaj veljavnih maloprodajnih 
cen svežega mesa. Vendar pa je dejanska cena koruze, kot je tudi v vprašanju 
skupine delegatov postavljeno, višja od cene, ki je bila upoštevana kot izhodišče 
za določanje odnosov med cenami teh kmetijskih proizvodov. Cena koruze se 
namreč oblikuje predvsem po tržnih razmerah, medtem ko so cene živine in 
mesa zadržane na dogovorjeni ravni. Na novosadski blagovni borzi je ko- 
ruza sicer že dosegla ceno 4,55 dinarjev za kilogram, vendar je treba povedati, 
da se po tej ceni prodaja le manjši del koruze. 
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SR Slovenija je kupovala domačo koruzo po cenah od 3,5 do 4,5 dinarjev za 
kilogram. Očitno paritete med cenami koruze in cenami živine oziroma drobno- 
prodajnimi cenami svežega mesa niso adekvatne in odstopajo od izhodiščnih 
proporcev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v prizadevanju, da se uskladijo 
razmerja med cenami koruze, živine in mesa, doslej sprejel že naslednje 
ukrepe: 

Decembra letos je bilo uvoženih 22 500 ton koruze po ceni od 2,6 do 2,7 
dinarjev za kilogram. V začetku prihodnjega leta se predvideva dodaten uvoz 
74 000 ton koruze po ceni 3,2 do 3,3 dinarjev za kilogram. V SFR Jugoslaviji 
pa predvidevamo, da bo skupno uvožene približno milijon ton koruze. 

Izvršni svet se tudi zavzema za to, da se razmerja med cenami rastlinske 
proizvodnje in cenami živinorejske proizvodnje izboljšajo, zato se v okviru 
medrepubliškega komiteja za področje trga in cen zavzema za višje cene mlade 
pitane govedi ter prašičev v letu 1979. Pri svojem predlogu Izvršni svet iz- 
haja predvsem iz višjih tržnih cen koruze, za katero se predvideva, da se bo 
v prihodnjem letu v povprečju gibala okoli 3,6 dinarjev za kilogram, ter temu 
ustrezno predlaga ceno pitane govedi v višini 29 dinarjev — to je proizvajal- 
čeva prodajna cena za kilogram, ter ceno pitanih prašičev v višini 24 dinarjev 
za kilogram. Ker se cene mesa v drobni prodaji določajo na osnovi cen ži- 
vine, se bodo v prihodnjem letu temu ustrezno povečale tudi drobnoprodajne 
cene svežega mesa. 

Izvršni svet meni, da bo za rešitev te problematike potrebno v prihodnjem 
letu sprejeti še dodatne ukrepe — na primer premije ter kompenzacije, ki jih 
pa zaenkrat Izvršni svet šele pripravlja. Sprejeti proračun danes in predvideni 
ukrepi v okviru Živilsko prehrambene skupnosti so zadostna materialna pod- 
laga za realizacijo nujnih ukrepov na tem področju. Ukrepi so usmerjeni v 
tri smeri: Prvič želimo, da se zagotovi zadostna količina koruze na področju 
Slovenije, in sicer iz intervencijskega uvoza in na osnovi rezerv, ki smo jih 
oblikovali; drugič, zavzemamo se za korekcijo proizvajalčevih prodajnih cen 
živine tako, da bi se pariteta med ceno koruze in proizvajalčevo ceno živine 
spremenila. Dejansko tukaj kasnimo. Za leto 1979 teh novih cen proizvajalcev 
še nismo sprejeli, čeprav bi po dogovoru o razvoju agroindustrijskega kom- 
pleksa to morali storiti že do 30. oktobra. Tretji ukrep pa naj bi bil ta, da bi 
zagotovili subvencije, na osnovi sredstev, ki so predvidena v proračun. Nak- 
nadno pa bo sprejeto, ali v proizvodnji ali pri potrošnji. Računamo, da bodo v 
mesecu januarju ali pa v začetku februarja predvideni ukrepi na področju cen 
sprejeti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: So delegati 16. okoliša zadovoljni z od- 
govorom? (Da.) Odgovor bo objavljen tudi v Poročevalcu. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov 7. okoliša bo odgovoril tovariš 
Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
energetiko! 

Drago Petrovič: Skupina delegatov 7. okoliša s področja prosvete 
in kulture je postavila v zvezi s položajem na tržišču s premogom naslednje 
vprašanje: 

Kakšne ukrepe predvideva Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za zago- 
tovitev nujno potrebnih količin premoga? 
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Posredujemo naslednji odgovor: Ze sredi meseca novembra je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predlagal premogovnikom na področju republike, 
da prouče možnosti za obratovanje ob dela prostih dnevih, z namenom, da se 
poveča proizvodnja premoga za močno povečane potrebe elektrogospodarstva 
in široke potrošnje. Vsi premogovniki so se predlogu odzvali in od začetka 
meseca decembra obratujejo tudi ob sobotah, deloma pa tudi ob nedeljah. To 
bo trajalo predvidoma do konca meseca februarja prihodnjega leta. 

Prek Združenja premogovnikov Jugoslavije smo se zanimali, kakšne so 
možnosti za dobavo dodatnih količin premoga s Kosova, vendar smo prejeli 
telefonsko obvestilo, da nabava ni možna. Republiški komite za energetiko je 
posredoval pri Titovih rudnikih premoga v Tuzli glede povečanja dobav pre- 
moga Sloveniji. S teleksom z dne 22. decembra so nas obvestili, da bodo storili 
vse, da bodo kupcem iz Slovenije dobavili pogodbene količine za mesec de- 
cember. Po podatkih za 11 mesecev je od pogodbenih količin v višini 133 500 
ton dobavljenih 133 800 ton. Zaradi obvestila o pomanjkanju vagonov v re- 
publiki Bosni in Hercegovini je naš Izvršni svet posredoval pri Železniškem 
gospodarstvu Ljubljana, da da na razpolago večje število vagonov za prevoz 
premoga iz SR Bosne in Hercegovine za potrebe naše republike. 

Konec meseca novembra je bilo izdano dovoljenje za uvoz 60 000 ton 
briketov iz Nemške demokratične republike, od tega 30 000 ton za potrebe 
široke potrošnje v naši republiki. Do danes je bilo uvoženih okoli 300 ton, 
do kanca decembra bi moralo priti iz uvoza skupaj 2 500 ton. Razlika bo 
uvožena v začetku prihodnjega leta. 

Izvršni svet bo posredoval pri zveznih organih za podaljšanje uvoznega 
dovoljenja. 

V začetku prihodnjega leta bosta Izvršni svet in Poslovna skupnost za 
premogovništvo dala iniciativo za pripravo dolgoročnega sporazuma o doba- 
vah premoga iz SR Bosne in Hercegovine in SR Srbije za potrebe industrije in 
široke porabe v Sloveniji, ob pogoju, da bodo zagotovljene ustrezne deponije, 
posebno pri distribucijskih podjetjih. Tako se bomo lahko v drugem letu iz- 
ognili pomanjkanju premoga v pozni jeseni in zimi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali je skupina delegatov, ki 
je postavila delegatsko vprašanje, z odgovorom zadovoljna? (Da.) 

Na ostala delegatska vprašanja, ki so bila predložena, bo odgovor dan 
na prihodnji seji zbora. Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje? Besedo ima 
tovariš Emil Sirnik delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
38. okoliš! 

Emil Sirnik: Delegacija Skupščine občine Ljubljana-Šiška za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije postavlja naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Leta 1973 je bil dan predlog Skupščini SR Slovenije, da se vnesejo v pred- 
log zakona o kmetijskih zemljiščih določbe o komasacijah kmetijskih zemljišč, 
da bi se s tem dobile čim večje skupne površine kmetijskega zemljišča in od- 
pravile meje pri ozkih in majhnih parcelah, na katerih se močno razmnožujejo 
miši, ki delajo veliko škodo na kmetijskih pridelkih. 

Predlog je bil sprejet in vključen v sam zakon. Od sprejetja tega zakona 
je poteklo že pet let, nismo pa zasledili v nobenem gradivu, koliko je storje- 
nega na tem področju. Prosimo, da nam odgovorite, koliko skupnih površin 
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je bilo pridobljenih s komasacijo od sprejetega zakona do danes. Prosimo, da 
odgovor posredujete v eni od naslednjih številk Poročevalca. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti de- 
legatsko vpašanje? 

Ce ne želi nihče, zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda. Je Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj končal sejo? Prosim tovariša Franca Vičarja, predsednika 
Odbora za družbenoekonomski razvoj, da poroča zboru! 

Franc Vičar: Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski 
razvoj in Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj sta na 
skupni seji 25. decembra 1978 obravnavala predlog resolucije o politiki iz- 
vajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje (1976-11980 v letu 1979 s 
temeljnimi razvojnimi nalogami in opredelitvijo njihovih nosilcev in v zvezi 
z njimi sprejela naslednja stališča: 

1. Amandmaje, ki so bili predloženi v predlogu resolucije, sta odbora ob- 
ravnavala v skladu s' stališči, ki sta jih zavzela ob obravnavi predloga resolu- 
cije v celoti, kot tudi v skladu s kriteriji, ki jih je predlagatelj resolucije 
upošteval pri selekciji pripomb k osnutku resolucije in ki so razvidni iz 
gradiva, ki so ga prejeli delegati za današnjo sejo. 

Odbora soglašata z amandmaji, ki so v skladu z osnovnimi usmeritvami 
resolucije, za katere se zavzema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ki so 
dobile podporo tako v delegacijah kot tudi v družbenopolitičnih organizacijah 
oziroma ki izražajo poglede, dane v razpravah v skupščinskih telesih in sta- 
liščih Družbenopolitičnega zbora. 

Glede na to odbora nista mogla sprejeti amandmajev, ki niso izhajali iz 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije ali dogovora o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije, oziroma amandmajev, za katere še niso dani 
predlogi za vključitev v dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije, 
ter predlogov, ki v bistvu prejudicirajo naloge po letu 1979 oziroma naloge 
za prihodnji srednjeročni plan. . 

2. Odbora sta soglašala z amandmaji Izvršnega sveta, ki jih je ta sprejel 
ob obravnavi amandmajev skupščinskih delovnih teles in drugih predlagate- 
ljev, ki so razvidni iz pregleda amandmajev k predlogu resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 z 
dne 21. decembra 1975 in pregleda amandmajev z dne 25. decembra 1978. 

Glede na to, da so amandmaji odborov vključeni v pregled amandmajev 
Izvršnega sveta z dne 21. 12. 1978, odbora umikata svoje amandmaje k točkama 
5.1 in 11. 

V skladu s sprejetimi stališči odbora soglašata z amandmajem skupine 
delegatov 16. okoliša s področja gospodarstva, Maribor k 2. točki predloga re- 
solucije, ki se nanaša na izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za avtocesto Šentilj-Pesnica. 

V skladu z istimi stališči odbora nista mogla soglašati z naslednjimi 
amandmaji: 

— skupine delegatov za Zbor združenega dela z gospodarskega področja, 
1. okoliš — Celje; 
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— skupine delegatov za Zbor združenega dela, 30. okoliš oziroma skupine 
delegatov za Zbor občin iz Skupščine občine Kamnik; 

— skupine delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Ljubljana- 
Siška; 

— skupine delegatov za Zbor združenega dela iz Obalne skupnosti Koper 
ter 

— skupine 16. okoliša za Zbor združenega dela oziroma skupine delegatov 
za Zbor občin v zvezi z rekonstrukcijo mejnega prehoda Šentilj, s skladiščno 
transportno cono in tekstilno industrijo. 

Amandmaje skupine delegatov občin Mozirje, Gornja Radgona in Lendava 
odbora nista posebej obravnavala, ker so vsebinsko enaki z amandmaji občine 
Velenje. 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta načelna izhodišča, 
na podlagi katerih sta se odbora opredeljevala do predlaganih amandmajev in 
ki so zajeti v točki 1. predlaganega poročila. Odbora predlagata, da se o tem 
delu poročila posebej glasuje. 

Odbora hkrati predlagata, da zbora sprejmeta predlog resolucije o izva- 
janju poiitike družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979, 
skupaj s stališči, mnenji in predlogi odborov. 

Za poročevalca sta določena Franc Vičar in Marjan Silič. 
Se enkrat bi poudaril, da predlagamo, da se o točki tega poročila, to je 

o načelnih izhodiščih, na podlagi katerih sta se odbora opredeljevala, posebej 
glasuje. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Danes smo prejeli na klop 
pregled amandmajev, ki nam jih je predložil Izvršni svet, in sicer 22. 12. 1978 
in 25. 12. 1978. Izvršni svet se tako opredeljuje do amandmajev skupščinskih 
delovnih teles in drugih pooblaščenih predlagateljev, prav tako pa tudi do 
nekaterih amandmajev, ki so bili predloženi danes. 

Ker gre za usklađene predloge, predlagam, da o vseh teh amandmajih gla- 
sujemo skupaj. Morda kdo nasprotuje temu predlogu? (Ne.) Če nihče, pred- 
lagam, da o njih glasujemo. Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, ki so 
razvidni iz pregleda amandmajev Izvršnega sveta z dne 22. 12. 1978 in 25. 12. 
1978 naj prosim glasuje! (76 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) 
Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta sprejeti z večino glasov. 
Glede na poročilo, ki smo ga slišali, in glede na to, da Izvršni svet ne spre- 

jema nekaterih amandmajev, ki so bili danes predlagani, prav tako pa tudi ne 
naš Odbor za družbenoekonomski razvoj, vprašujem predstavnike skupine de- 
legatov, ali vztrajajo pri svojih amandmajih, in sicer najprej delegate 1. okoliša 
Celje! Vztrajate pri amandmaju? (Da.) Skupina delegatov za Zbor združenega 
dela 30. okoliša, ali vztrajate pri amandmajih! (Da.) Skupina delegatov za 
Zbor združenega dela in Zbor občin Ljubljana-Šiška! (Da.) Skupina delegatov 
za Zbor združenega dela Obalna skupnost Koper! (Amandma umikajo.) Skupina 
delegatov 16. okoliša za Zbor združenega dela glede amandmajev v zvezi z 
rekonstrukcijo mejnega prehoda Šentilj, skladiščno transportno cono in tek- 
stilno industrijo! (Umikajo.) 

To pomeni, da vztrajajo delegati iz 1. okoliša, 30. okoliša in občine Ljub- 
ljana-Šiška. 

17 
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Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Potreben je posvet. Pred- 
lagam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.55 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo dajem Jožetu Zakonjšku, članu 
Izvršnega sveta in predsedniku Republiškega komiteja za družbeno plani- 
ranje in informacijski sistem. 

Pojasniti je treba zadeve glede amandmaja, ki ga je predložila skupina 
delegatov iz 6. okoliša. Rečeno je bilo, da je ta amandma zajet v pregledu 
amandmajev Izvršnega sveta, medtem ko delegati iz 6. okoliša pravijo, da je 
prevzet le en stavek in da amandma, kakršnega so predlagali, s tem stavkom 
ni zajet v celoti. 

Jože Zakonjšek: Izvršni svet je predlagal, da se namesto štirih 
amandmajev, ki se nanašajo na točko 5.6 in to po vsebini enaki sprejme le od- 
stavek oziroma amandma, ki se glasi: »S pospeševanimi vlaganji v razvoj in 
proizvodnjo na področju računalništva ter s, povezovanjem z drugimi proizva- 
jalci v Slovneiji in Jugoslaviji bo postopoma omogočena ponudba sistemov za 
obdelavo podatkov.« 

Razpravo v odborih sem razumel tako, da sta se odbora opredelila za ta 
amandma, s preostalimi tremi amandmaji pa Izvršni svet ne soglaša. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Marjan Sramel, de- 
legat iz Velenja! 

Marjan Sramel: Izvršni svet je sprejel samo en odstavek predla- 
ganega amandmaja. Ta odstavek pa je za nas predlagatelje manj pomemben 
kot ostali deli amandmaja, ki so za nas bistvenega pomena. Zato predlagam, 
da glasujemo o predlaganem amandmaju v celoti. 

Predsednik Emil Tomažič: To pomeni, tovarišice in tovariši dele- 
gati, da moramo nadaljevati tako, da se izrečemo in glasujemo o vseh amand- 
majih, pri katerih delegati vztrajajo. 

Besedo ima tovariš Ivan Marjek, delegat 11. okoliša! 

Ivan Marjek: Izvršni svet je obravnaval vse štiri amandmaje, ki so 
jih predlagali delegati 6. okoliša. Izvršni svet je sprejel le en amandma, 
ki ga je prebral tovariš Zakonjšek, do ostalih amandmajev pa se je opredelil 
tako, da omenjenih amandmajev ne sprejema, ker so v nasprotju s temeljnimi 
plani. Menim, da je stvar jasna in da se sprejme mnenje Izvršnega sveta, ki 
je dano v gradivu, ki smo ga dobili med razpravo na klop. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Se enkrat bi opozoril na pregled amand- 
majev, ki jih je dal Izvršni svet. Prosim, da natančno pogledate, kaj je v teh 
pregledih zajeto in kaj ni. Glede amandmajev iz Velenja naj podčrtam, da je 
smiselno zajet le amandma v drugem odstavku na 2. strani, medtem ko je 
Izvršni svet za ostale tri mnenja, da naj se sprejmejo. Ker predlagatelj teh 
amandmajev vztraja pri amandmajih, moramo o njih ločeno glasovati. 
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Nadalje bomo glasovali še o amandmajih skupine delegatov s področja 
gospodarstva, 1. okoliš, skupine delegatov s področja gospodarstva, 30. okoliš 
in skupine delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin iz občine Ljub- 
ljana-Šiška. 

Glede na to, da je delegacija 16. okoliša •— Maribor del amandmajev 
umaknila, vztraja pa pri amandmaju k 2. točki predloga resolucije, ki se na- 
naša na izdelavo projekta za avtocesto Sentilj-Pesnica, bomo glasovali samo 
o tem amandmaju. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju, ki ga podpirata Izvršni svet in 
Odbor za družbenoekonomski razvoj, in sicer o amandmaju delegatov 16. 
okoliša k 2. točki predloga reoslucije. Amandma se nanaša na izdelavo 
projekta, kot sem že povedal, za pridobivanje gradbenega dovoljenja za 
avtocesto Sentilj-Pesnica. Kdor je za ta amandma, naj prosim glasuje! (69 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da predlagani amandma ni sprejet. 
Glasujemo o amandmaju 1. okoliša Celje. 
Besedo želi delegat iz tega okoliša tovariš Ivan Zelenšek! 

Ivan Z e 1 enš e k : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Najprej naj izrazim mnenje, da ni prav, da nas je v tej dvorani tako malo, ko 
obravnavamo tako pomemben akt, kot je predlog resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije, in da so celo nekateri delegati, ki so pred- 
ložili amandmaje, že odšli domov. 

Glede amandmajev skupine delegatov s področja gospodarstva, 1. okoliš, 
Celje, dajem naslednji predlog. 

Amandma glede telekomunikacijskega centra Golovec umikamo, ker smo 
dobili pojasnilo Izvršnega sveta, da moramo dati pobudo za spremembo do- 
govora o temeljih plana SR Slovenije. 

Z našim amandmajem k točki 5. 5 glede pristopa Tovarne emajlirane po- 
sode v Celju k izgradnji tovarne energetske opreme in sanacije v smislu pre- 
strukturiranja celotne proizvodnje, se strinjata Izvršni svet in pristojni odbor. 
V zvezi z našim amandmajem k točki 5.3, področje kemijske in gumarske 
industrije, pa bi vprašal, ali je mogoče razumeti odstavek na 15. strani pred- 
loga resolucije, ki govori o tem, da je potrebno zagotavljati ugodnejše kreditne 
pogoje za nabavo tehnične opreme in za izpopolnitev tehnoloških postopkov 
zaradi preprečevanja onesnaževanja okolja in se zavzemati za carinske olaj- 
šave pri uvozu tovrstne opreme tako, da bodo banke upoštevale zahteve, iz- 
ražene z našim amandmajem. 

Jože Zakonjšek: Menim, da bi morale upoštevati. 

Ivan Zelenšek: Tovariš Zakonjšek, hvala lepa. Tovariš predsednik! 
Delegacija si nalaga obveznost, s tem obvezuje tudi zbor, da kolikor banka na- 
ših zahtev ne bo hotela razumeti, da v zboru ponovno razpravljamo o tem in po- 
kličemo na odgovornost tiste, ki nočejo razumeti sanacije takih primerov. 
Dodal bi le še to, da je dovolj žalostno, da danes razpravljamo o delovni orga- 
nizaciji Cinkarni Celje, ki že 5 let obratuje brez obratnega dovoljenja, ki je v 
pristojnosti republike. Hvala. 

17* 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Iz povedanega izhaja, da dele- 
gacija 1. okoliša s področja gospodarstva umika svoja amandmaja k 5.i3 točki 
in k 2. točki. 

Prehajam na glasovanje o amandmajih skupine delegatov 30. okoliša, ob- 
čina Kamnik, s katerima pa ne soglašata niti Izvršni svet niti ne Odbor za 
družbenoekonomski razvoj. Kdor je za amandmaja, naj prosim glasuje! (18 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (28 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (38 de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Prehajam na amandmaje skupine delegatov za Zbor združenega dela in 

Zbor občin iz občine Ljubljana-lŠiška. Izvršni svet in pristojni odbor ne so- 
glašata z amandmajem. Ponovno vprašujem delegate iz Šiške, ali vztrajajo 
pri amandmajih! Besedo ima predstavnik skupine delegatov iz občine Ljub- 
Ijana-Siška! 

Pavel Jeras: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ob- 
čina oziroma skupina delegatov iz občine Šiška je predlagala tri amandmaje. 
Prvi amandma zahteva, da bi na področju tekstilne industrije dodali k točki 
5. 9. naslednje besedilo: »Pospešili povezovanje med organizacijami združe- 
nega dela za nadaljnjo delitev proizvodnih programov, večjo dohodkovno in po- 
slovno soodvisnost in organiziranejši nastop na domačem in tujih tržiščih. 

Z modernizacijo in boljšo notranjo organizacijo dela zvišali produktivnost 
dela, uvedli nove tehnološke postopke ter s sodobnim designom in kreator- 
stvom dosegli višjo kakovost tekstilnih izdelkov«. 

Drugi amandma se nanaša na področje prometa in zvez: V drugi vrsti na 
22. strani naj se pri ljubljanskih obvoznicah doda »Črnuče«, ker je očitno ta 
beseda pomotoma izpadla. Tako bi se besedilo glasilo »obvoznica Črnuče— 
Šentvid—Dolgi most—Škofljica«. 

Po tretjem amandmaju naj se v poglavju 5.5 na področju kovinske indu- 
strije, vstavi naslednje besedilo: »strojegradnja ima poseben pomen in se šteje 
za prednostno panogo«. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Glasovali bomo o vseh treh amandmajih 
hkrati. Se strinjate s tem? (Da.) Kdor je za, naj prosim glasuje! (30 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (27 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (19 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Prehajam na amandmaje, ki jih je predložila skupina delegatov s pod- 

ročja gospodarstva, 6. okoliš. Gre za tretji, četrti in nov peti odstavek točke 
6.5. V bistvu gre za tri amandmaje, ki so vsebinsko povezani, zato predlagam, 
da o njih glasujemo skupaj. Izvršni svet se z amandmaji ne strinja, prav tako 
tudi ne Odbor za družbenoekonomski razvoj. Kdor je za amandmaje, naj pro- 
sim glasuje! (23 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (40 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (22 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandmaji niso sprejeti. 
S tem smo rešili tudi vprašanje amandmajev skupin delegatov iz občin 

Mozirje, Gornja Radgona in Lendava, saj o njih odbora nista posebej razprav- 
ljala, ker so vsebinsko enaki z amandmaji delegatov iz občine Velenje. 

O amandmaju skupine delegatov 16. okoliša smo že glasovali in ga od- 
klonili. Ta amandma, ki ga sicer podpirata tako Izvršni svet kot naš odbor, je 
bil sprejet v Zboru občin. To nam narekuje, da o njem še enkrat razpravljamo 
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in poskusimo poenotiti stališča, če hočemo, da bo resolucija sprejeta v enakem 
besedilu. Ker se Izvršni svet, Odbor za družbenoekonomski razvoj in Zako- 
nodajno-pravna komisija z amandmajem strinjajo, pozivam ponovno pred- 
stavnika Izvršnega sveta, da vzame besedo. 

Jože Zakonjšek: Predstavnik Izvršnega sveta je na skupni seji pri- 
stojnih odborov obeh zborov soglašal s tem amandmajem, zaradi tega, ker je 
prva polovica besedila tega amandmaja že vključena v resolucijo, gre pa za 
nalogo, ki v veliki meri zadeva tudi občino. Amandma se nanaša na izdelavo 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto Šentilj 'Pesnica. 
Ker predlagana dopolnitev v bistvu pomeni poenotenje aktivnosti, je Izvršni 
svet zavzel stališče, da je amandma mogoče sprejeti. Iz tega razloga je Izvršni 
svet predlagal obema odboroma, da amandma podpreta. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Gojmir Vizovišek, 
delegat iz 16. okoliša! 

Gojmir Vizovišek: Čeprav je tovariš Zakonjšek že dal mnenje 
Izvršnega sveta, menim, da je prav, če se oglasim v razpravi. Gre namreč za to, 
da je ta odsek avtoceste že zajet v dogovoru o temeljih plana in v srednje- 
ročnem programu Republiške skupnosti za ceste. Ne gre za nobene dodatne 
obveznosti Republiške skupščine oziroma Izvršnega sveta, temveč za oprede- 
litev, da je ta naloga predvidena za naslednje obdobje. Treba pa je pripraviti 
zemljišča in projekte, da bi se sploh lahko v prihodnjem obdobju začela grad- 
nja. Menim, da je treba te stvari razčistiti, da ne bi kdo mislil, da vgrajujemo 
nekaj, česar v temeljnih dokumentih ni bilo-. Zato še enkrat poudarjam, da gre 
za projekt oziroma gradbeno dokumentacijo, za izdajo gradbenega dovoljenja 
za odsek avtoceste od Šentilja do Pesnice in pa za izvedbo upravno tehničnih 
postopkov, ki so vezani na začetek gradnje. Menim, da je vsaka nejasnost ozi- 
roma vsako ugibanje odveč. Zato prosim, da glasujete za predloženi amandma. 

Predsednik Emil Tomažič: Se kdo želi razpravljati? Stanje je na- 
slednje: Zbor občin je ta amandma sprejel. Kot smo slišali, je s strani vseh 
pristojnih zadeva razčiščena. Tako Izvršni svet kot Odbor za družbenoekonom- 
ski razvoj in tudi delegati, ki so amandma predlagali, so si v tem enotni. 

Prehajam na glasovanje. Kdor je za predlagani amandma 16. okoliša, naj 
prosim glasuje! (77 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet z večino glasov. 
Moramo glasovati še o predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi 
nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev v celoti. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (78 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje .1976—1980 v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi na- 
logami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev, sprejet z večino glasov. 

Se eno nalogo moramo opraviti, in sicer moramo glasovati o predlogu 
stališč in sklepov, ki ste jih dobili danes na klop. Dajem na glasovanje ta pred- 
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log stališč in sklepov. Kdor je za, naj prosim glasuje! (76 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da so stališča in sklepi ob obravnavi resolucije o politiki iz- 
vanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 spre- 
jeti z večino glasov. 

Lahko vas obvestim, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo spre- 
jemali končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zbo- 
rom ter Skupnostjo socialnega varstva. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. 
Zahvaljujem se vam za udeležbo in za sodelovanje. 
Zaključujem 13. sejo Zbora združenega dela. Ob tej priložnosti pa vam 

tudi voščim srečno Novo leto. Želim vam obilo osebne sreče, dosti uspehov pri 
delu in seveda tudi pri uveljavljanju delegatskega sistema. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 16.40.) 



zbor občin 

9. seja 

(8. novembra 1978) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 9. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seie> 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi 
poročilo za Zbor. V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje 
delegate: tovariša Stojana Gomezelja, delegata iz občine Ljubljana-Vic-Rudnik 
za predsednika, tovariša Slavka Ivajnšiča, delegata iz Ljutomera in tovariša 
Ivana Čanžka, delegata iz Logatca, za člana. 

Želi morda o tem predlogu kdo razpravljati? Ce nihče, prosim, da kar gla- 
sujemo. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) 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 9. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Stojan Gomezelj za predsednika, in tovariša Slavko Ivajnšič ter Ivan Canzek za 
člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregleda pooblastila 
in sestavi poročilo za Zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih 
mestih, ker bo Komisija poročilo takoj pripravila. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na vprašanja 
delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pismeno pri- 
pravljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju Zbora. Ta vprašanja bomo takoj 
posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, da bi dali 
odgovor, če se da, že na tej ali pa na jutrišnji seji Zbora, pri točki vprašanja in 
predlogi delegatov. Če ima torej kdo kakšno pismeno vprašanje, prosim, da ga 
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odda sekretarju. Prosim pa tudi, če ste se že prej odločili za sodelovanje v raz- 
pravi, da se že sedaj, ko čakamo na poročilo, prijavite za razpravo. 

Obveščena sem, da je Komisija opravila svojo nalogo. Nadaljujemo sejo. 
Prosim predsednika Komisije, da poda poročilo! 

Stojan Gomezel j : Komisija za verifikacijo pooblastil in imuni- 
tetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin 
pregleda pooblastila delegatov ter na podlagi pooblastil in seznama delegatov 
ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin Sociali- 
stične republike Slovenije in delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti 
občine Koper, razen delegatov.Dravograda in Novega mesta. Ob pregledu do- 
kumentacije 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 današnje, 9. zasedanje. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar poslušali. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, pre- 
hajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni no- 
beno pooblastilo sporno. Kdor je torej za poročilo, naj prosim glasuje! (Vsi de- 
legati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 9. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je Zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo Zbora so bili k vsem točkam dnevnega reda, poleg Iz- 
vršnega sveta, povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov, Republiška 
konferenca Socialistične zveze, Republiški svet Zveze sindikatov, Skupnost 
slovenskih občin, člani delegacije Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin in delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

K posameznim točkam dnevnega reda pa so bili povabljeni: Odvetniška 
zbornica Slovenije, Vrhovno sodišče SR Slovenije, Sodišče združenega dela, 
Javno tožilstvo Socialistične republike Slovenije, Javno pravobranilstvo, druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja Socialistične republike Slovenije, Repu- 
bliški svet za vprašanja družbene ureditve, Skupščina mesta Ljubljana, Zveza 
kulturno-prosvetnih organizacij, Svet za kulturo pri Republiški konferenci 
SZDL, Društvo knjižničarjev in bibliotekarjev Slovenije, Društvo pisateljev 
Slovenije, Odbor za knjigotrštvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, republiški 
odbor Zveze združenj borcev, Koordinacijski odbor za družbeni položaj in ak- 
tivnost invalidov pri Republiški konferenci SZDL in Svet za socialno in zdrav- 
stveno politiko pri Republiški konferenci Socialistične zveze. 

Kolikor sem obveščena, se od povabljenih seje udeležujejo: tovarišica Mara 
Žlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije in drugi predstavniki Izvršnega sveta k posameznim točkam dnevnega 
reda; tovariš Mitja Rotovnik za Republiško konferenco SZDL; tovariš Marjan 
Grampovčan za Skupnost slovenskih občin; tovariš Drago Flis za Skupščino 
mesta Ljubljana; tovariš Jože Humer za Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij 
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Slovenije; dr. Branko Berčič za Društvo knjižničarjev in bibliotekarjev Slo- 
venije. 

Vse, ki se seje udeležujete, v imenu Zbora lepo pozdravljam. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 9. seje Zbora občin. 

Vsa delovna telesa Skupščine in zborov so ob obravnavi predloga zakona 
o pravni pomoči ugotovila, da v predlogu zakona niso razčiščena in usklajena 
nekatera temeljna vprašanja, ki posegajo v sam koncept zakona in ki jih tudi 
ni bilo mogoče razčistiti na sejah delovnih teles. Zato so predlagala, da se 
predlog tega zakona odloži na eno od prihodnjih sej zborov. Glede na ta pred- 
log umikam z dnevnega reda današnje seje 2. točko, to je predlog zakona o 
pravni pomoči. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 9. seje Zbora občin; 
2. osnutek zakona o sodnih taksah in taksni tarifi; 
3. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških, z osnutkom 

zakona; 
4. predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju; 
5. predlog zakona o spremembi zakona o razlastitvi in o prisilnem pre- 

nosu pravice uporabe; 
6. predlog za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 

mičnin v družbeni lastnini; 
7. predlog zakona o založništvu; 
8. predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu; 
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 

validih ; 
10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 

verno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912—1918; 

11. volitve in imenovanja; 
12. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli morda o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? Ker vidim, 

da nihče, prosim, da glasujemo. 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 današnje seje soglasno določen tak, kot sem 
ga danes predlagala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
sodnih taksah in taksni tarifi, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Alojza Domjana, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, be- 
sedo ima tovariš Alojz Domjan! 

Alojz Domjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Nova organizacija rednega sodstva in celoten prenos prvostopenjskega so- 
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jenja na temeljna sodišča narekujeta tudi novo ureditev taks, ki se plačujejo 
v sodnih postopkih in za opravila, ki jih opravljajo sodišča. Vendar pa pred- 
loženi osnutek zakona o sodnih taksah ne pomeni samo prilagoditev novi orga- 
nizaciji rednih sodišč. Pri pripravi osnutka je bila upoštevana dosedanja praksa 
in problematika uporabe zakona o sodnih taksah. Zato osnutek prinaša neka- 
tere nove rešitve v primerjavi s sedanjimi, zlasti v smeri poenostavitve, ki jo 
terja sodna praksa, upoštevajoč tudi pripombe in sugestije, ki so bile dane v 
razpravi o predlogu za izdajo zakona o sodnih taksah. 

Osnutek zakona ureja samo plačevanje taks pred rednimi sodišči. Po zakonu 
o samoupravnih sodiščih, ki ga je Skupščina sprejela v mesecu aprilu 1977, se 
namreč takse pred samoupravnimi sodišči ne plačujejo. Osnutek zakona v 
splošnih določbah opredeljuje vse sodne postopke in vsa sodna opravila, za ka- 
tere je treba plačati takso. Posebej velja opozoriti, da se po osnutku zakona ne 
bi plačevala taksa za izvršitev odločb samoupravnih sodišč. V zvezi s to opre- 
delitvijo je bil izražen pomislek, ali naj oprostitev velja res za vse odločbe 
samoupravnih sodišč ali pa samo za tiste odločbe sodišč združenega dela, ki se 
nanašajo na pravice iz dela oziroma iz delovneag razmerja. Pred samouprav- 
nimi sodišči, kot so zlasti arbitraže, se bodo reševali tudi čisto poslovni spori. 

Zakon o sodnih taksah ne prinaša generalnega povečanja sodnih taks. 
Le-te so bile povečane z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodnih taksah, ki je bil sprejet konec leta 1977. Dejansko naj bi se 
povečale takse le v postopkih v gospodarskih sporih. Po teh postopkih se sedaj 
plačujejo nižje sodne takse kot pa v postopkih v civilnih sporih. Osnutek za- 
kona izenačuje takse za gospodarske spore s taksami za civilne spore. To pa 
iz razloga, ker je število gospodarskih sporov od uveljavitve zakona o zavaro- 
vanju plačil med uporabniki družbenih sredstev zelo upadlo in ker bo vse te 
spore, civilne in gospodarske, reševalo isto temeljno sodišče. 

Glede na ustavno opredelitev, da so organiziranje in urejanje sodstva ter 
sistem financiranja v pristojnosti republike, je v osnutku zakona opredeljeno, 
da so prihodki od sodnih taks prihodki republike. Vendar pa republika te pri- 
hodke v celoti odstopa občinam, v razmerju, v kakršnem posamezne občine 
financirajo temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva. Po sedaj veljavnem 
zakonu je republika odstopala občinam samo prihodke od tistih sodnih taks, 
ki so se plačevale v sodnih kolekih. 

Vsi subjekti, ki lahko nastopajo v postopkih pred sodiščem, ne bi bili za- 
vezani k plačilu sodne takse. Nekateri subjekti naj bi bili že po samem zakonu 
oproščeni plačila sodne takse. To so družbenopolitične skupnosti, državni orga- 
ni, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti na področju družbene 
dejavnosti, kmetijske zemljiške skupnosti, Rdeči križ ter tuje države in tuji 
državljani, kjer pač velja reciprociteta. Poleg tega pa bi tudi sodišče lahko 
stranko oprostilo plačila sodne takse, če bi bilo zaradi plačila ogroženo preživ- 
ljanje stranke oziroma oseb, ki jih je stranka dolžna preživljati. 

V zvezi z zakonsko oprostitvijo se zastavlja vprašanje, ali naj velja opro- 
stitev tudi za stanovanjske skupnosti, ki sodijo na področje socialnega varstva. 
To vprašanje bo predlagatelj skupaj z ostalimi pripombami, danimi k osnutku, 
do priprave zakonskega predloga ponovno proučil. Neplačilo sodne takse ni 
ovira za sodni postopek ali za opravo posameznega dejanja. Pač pa se v takem 
primeru, če stranka tudi po opominu ne plača sodne takse, le-ta prisilno izterja. 
Stranka ima pravico zahtevati vrnitev takse, če je plačala takso, pa je ni bila 
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dolžna, ali če j g plačala preveč takse. O vračilu takse odloči sodišče, kar je 
drugačna opredelitev od sedaj veljavne, ko je o tem odločal upravni organ. 

V zvezi s taksno tarifo velja opozoriti, da se taksa plačuje na vlogo, odločbe 
in pravna sredstva. Praviloma je taksa za vlogo in odločbo enaka, za pravno 
sredstvo pa enkrat višja. Bistvena novost v taksni tarifi pomeni določitev 
taks v odstotkih od vrednosti zahtevka in ne v določenem znesku, kot je v sedaj 
veljavnem zakonu. Predlagatelj meni, da je tak način odmere sodnih taks 
pravičnejši od sedanjega. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: K tej točki dnevnega reda sta bila posebej 
povabljena še Vrhovno sodišče in Javno tožilstvo SR Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem, Odbor za finance, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so Zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem tovariš 
Roman Mavri, Odbora za finance tovariš Albin Levičnik, Komisije za pravo- 
sodje tovariš Ivan Einfalt in Zakonodajno-pravne komisije tovariš Miro Sa- 
mardžija poročila ustno dopolniti? (Ne.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, potem 
zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o sodnih taksah in taksni tarifi 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 ter pri- 
pombe skupin delegatov. 

Kdor je za predlagani 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 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o prekrških z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Alojza Domjana, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. 

Zeli tovariš iDomjan besedo? (Ne želi.) 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste dobili. Izvršni svet pred- 

laga, da se v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obrav- 
navata in sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta — torej samo o tem, ali se prva in 
druga faza zakonodajnega postopka združita, pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Kdor je za ta predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje? (60 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta glede 
postopka. 
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Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek so obravnavali: Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za finance, Komisija za pravo- 
sodje in Zakonodajnopravna komisija, ki so Zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem tovariš 
Roman Mavri, Odbora za finance tovariš Albin Levičnik, Komisije za pravo- 
sodje tovariš Ivan Einfalt in Zakonodajno-pravne komisije tovariš Miroslav 
Samardžija poročila tudi ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prekrških, z osnutkom 
zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Kdor je za predlagani 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 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
dopolnitvah zakona o dedovanju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Alojza Domjana, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predlog zakona ste do- 
bili. Obravnavali so ga: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Ko- 
misija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena 
poročila. 

Želijo poročevalci Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, tova- 
riš Roman Mavri, Komisije za pravosodje, tovariš Ivan Einfalt in Zakonodajno- 
pravne komisije tovariš Miroslav Samardžija poročila tudi ustno dopolniti? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. Kdor je za predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, naj 
prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju so- 
glasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu pra- 
vice uporabe, ki ga je predložil v obravnavo Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja našega Zbora. 

Za svojega predstavnika je Odbor določil tovariša Stanka Lebarja, člana 
tega Odbora, ki bo predlog zakona tudi ustno obrazložil. Besedo ima tovariš 
Stanko Lebar! 

Stanko Lebar: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je v septembru obravnaval predlog Skupščine 
mesta Ljubljana za obvezno razlago 15. člena zakona o razlastitvi in o prisil- 
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nem prenosu pravice uporabe oziroma alternativni predlog za spremembo tega 
člena. V razpravah so poleg Odbora tudi ostala pristojna delovna telesa Skup- 
ščine in zborov zavrnila možnost obvezne razlage, Odbor pa se je strinjal s tem, 
da je potrebno zakon čimprej spremeniti v smislu, kot je predlagala Skupščina 
mesta Ljubljana, to je, da se krajši razlastitveni postopek lahko uporabi ne le 
takrat, ko je investitor družbenopolitična skupnost, temveč tudi v primerih, ko 
so investitorji razne samoupravne interesne skupnosti. 

Ker je bil hkrati v pripravi nov sistemski zakon o razlastitvi in o prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, smo menili, da ne bi kazalo 
delno spreminjati veljavnega zakona, kot je to predlagala Skupščina mesta 
Ljubljana, temveč da je potrebno k spremembi zakona pristopiti že v smislu 
bodoče sistemske ureditve tega področja, ki pa smiselno zajema tudi idejo me- 
sta Ljubljana. S tem se je strinjala tudi Skupščina mesta Ljubljana, pa tudi 
Predsedstvo Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je nato po dogo- 
voru in s soglasjem prvotnega predlagatelja naložila Odboru, da v tem smislu 
pripravi in predloži Skupščini spremembo zakona. 

Ker gre pri spremembi zakona o razlastitvi za realizacijo delegatske po- 
bude, ki jo narekujejo potrebe družbene prakse, ter glede na to, da gre za hitro 
rešitev problemov v zvezi z nekaterimi večmili jonskimi infrastrukturnim i in- 
vesticijami, menimo, da je sprememba veljavnega zakona tako utemeljena, da 
naj se realizira kljub temu, da hkrati obravnavamo v prvi fazi tudi že nov si- 
stemski zakon. Sedanji dolgi razlastitveni postopki so postali ob gradnji ve- 
likih objektov cestne infrastrukture in nekaterih drugih objektov družbenega 
standarda v Ljubljani, kot tudi v drugih središčih, taka ovira, da ogrožajo rea- 
lizacijo planskih obveznosti. Hkrati ostajajo neporabljena velika sredstva, s 
čimer seveda nastaja gospodarska in družbena škoda. Zato Odbor meni, da so 
podani razlogi, da se v smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije predloženi zakon sprejme po hitrem postopku. 

Na koncu bi še omenil, da se Odbor strinja z amandmajem, ki ga je danes 
predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki ga imate 
pred sabo in ki se glasi: 

Drugi odstavek 2. člena se redakcijsko dopolni tako, da se glasi: Ce z 
urbanističnim dokumentom ni natančno določeno zemljišče za bodoči objekt 
ali izvedbo drugih del, gradnja objekta ali izvedba drugih del pa je sicer v 
skladu z elementi urbanističnega dokumenta in je predvidena z družbenim 
planom občine, ugotovi izvršni svet skupščine občine s splošnim aktom, da je 
gradnja tega objekta ali izvedba drugih del na določenem zemljišču v splošnem 
interesu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lebar! K tej točki sta 
bila posebej povabljena še Skupščina mesta Ljubljana kot pobudnik in pa 
Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije. Odbor, kot ste slišali, pred- 
laga, da zakon obravnavamo v smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije po hitrem postopku, ker pred tem nismo obravna- 
vali predloga za izdajo oziroma osnutka zakona. Predlog Odbora, da se ob- 
ravnava zakon po hitrem postopku, je predstavnik predlagatelja tudi posebej 
obrazložil. O tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, torej samo 
o tem vprašanju procedure pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog Odbora, da se zakon obravnava po hitrem postopku, 
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naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog predlagatelja in bomo ta 
akt obravnavali kot predlog zakona. Predlog zakona sta obravnavala Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta Zboru predložila pismeni poročili. Želita morda poročevalca Odbora tovariš 
Roman Mavri in Zakonodajno-pravne komisije tovariš Miro Samardžija poro- 
čili še ustno dopolniti? i(iNe.) 

Na podlagi predloga zakona in obeh poročil pričenjam razpravo. Zeli kdo 
besedo? (CNe.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta, ki ste ga 
pravkar dobili in ki ga je poročevalec Odbora obrazložil. Hkrati se je tudi 
izrekel o tem, kaj meni Odbor o amandmaju. Prosim še poročevalca Zakono- 
dajno-pravne komisije, da se izreče. (Soglaša!) Ali se Odbor za družbenopolitični 
sistem strinja? (Da.) 

Kdor je torej za amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (59 delega- 
tov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Sedaj bomo glasovali o predlogu zakona o Spremembi zakona o razla- 

stitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe v celoti. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. to č k o dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Alojza Domjana, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. Zeli predstavnik predlagatelja predlog za izdajo zakona še ustno 
obrazložiti? (Ne.) Hvala. 

K tej točki dnevnega reda je bilo povabljeno tudi Vrhovno sodišče SR 
Slovenije. Poleg predloga za izdajo zakona ste prejeli tudi njegove pravne 
določbe, oblikovane kot teze za osnutek zakona. To gradivo so obravnavali: 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki so Zboru predložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
tovariš Roman Mavri, Odbora za urbanizem stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja tovariš Stane Lebar in Zakonodajno-pravne komisije to- 
variš Miro Samardžija poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Poleg omenjenih poročil ste prejeli tudi poročilo Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem je vsebovan predlog sta- 
lišč, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor, ki danes obravnava ta zakon v 
smislu 72. člena poslovnika in pri tem daje pristojnima zboroma o tem aktu 
stališča. Na podlagi teh predloženih gradiv pričenjam razpravo. 

Besedo ima tovarišica Slavka Marinček, delegatka iz Celja. Prosim, tovari- 
šica Marinček! 
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Slavka Marinček : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Celje je obravnaval te teze 
in imel k nekaterim tezam nekaj pripomb, in sicer tele: 

2. teza: V drugi vrsti naj bi besedo »zgraditev« zamenjala beseda »gradi- 
tev«, ker omogoča tudi razne adaptacije in spremembe namembnosti stavb, 
zlasti v starih mestnih jedrih. 

6. teza: V tretjem stavku v tretji vrsti naj se za besedo »krajine« doda še 
»ali naselja«. V naseljih so namreč večkrat stavbe, ki bi jih bilo zaradi dotra- 
janosti potrebno podreti, ker kazijo videz celega naselja. 

12. teza: Predlagamo, da se varianta črta. 
29. teza: Predlagamo, da se višina odškodnine za razlaščeno zemljišče do- 

loči ob času dejanskega prevzema zemljišča v družbeno upravljanje ali pa ob 
pravnomočnosti odločbe. 

32. teza: Tu naj bi bilo določilo, da kljub črni gradnji lahko dobi lastnik 
stavbe nadomestno stanovanje, če je hišo zgradil zaradi nemogočih stanovanj- 
skih razmer in ni dobil niti družbenega niti drugega stanovanja za svojo 
družino. 

36. teza: Delegati so bili mnenja, da ne bi smelo biti razlike med ceno za 
stavbno in ceno za kmetijsko zemljišče. Predlagajo, da se vsa zemljišča ocenijo 
kot kmetijska zemljišča, lastniku pa se priznajo vse investicije, ki jih je sam 
vložil v zemljišče. 

42. teza: Predlagamo, da naj se razlaščencu ne odbija od odškodnine, če je 
v razlaščeni stavbi drug nosilec stanovanjske pravice, ki ga je lastnik želel že 
prej izseliti, pa pri tem ni uspel. 

60. in 61. teza: Delegati predlagajo, da se že v ta zakon vnese določilo, da 
se razlastitvene pogodbe oprostijo plačila prometnega davka. Če to ni primerno, 
naj se tako določilo vnese v ustrezni zakon o davku na promet nepremičnin. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Marinček! Besedo 
ima tovariš Vinko Orešnik, delegat iz Žalca! 

Vinko Orešnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je na svoji seji 3. novembra 1978 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lasti ter 
ima naslednje pripombe: 

1. Varianta k 12. tezi predlaga, da naj bi se štelo, da je splošni interes ugo- 
tovljen le tedaj, kadar gre za graditev družbeno pomembnih objektov za po- 
trebe zdravstva, vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, prometa, zvez, ener- 
getike ter drugih objektov družbenega standarda. 

Varianta združuje primere, ko splošnega interesa ne bi bilo potrebno po- 
sebej ugotavljati. Predlagamo, da se ta varianta ne sprejme, saj je po našem 
mnenju ustreznejše, da se šteje, da je splošni interes ugotovljen v vseh pri- 
merih, ko je gradnja določenega objekta na določenem zemljišču vnaprej pred- 
videna in načrtovana z veljavnim urbanističnim dokumentom. 

2. Četrti in peti odstavek 37. teze naj se dopolnita tako, da bi imel pri od- 
škodnini za razlaščeno kmetijsko zemljišče pravico do razlike med tržno ceno in 
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izkazano večjo koristjo kmetijskega zemljišča oziroma pravico do koristi, ki jo 
je prejšnji lastnik imel od trajnih gozdnih nasadov, le kmet. 

Predlagamo, da se citirana odstavka dopolnita tako, da bi se glasila: 
4. odstavek 37. teze: Ce razlaščenec, ki je kmet, izkaže večjo korist kme- 

tijskega zemljišča, kot je tržna cena, se mu prizna odškodnina v višini doka- 
zane koristi, ne glede na določbe prejšnjih odstavkov. 

5. odstavek 37. teze: iDoločbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo 
tudi za gozdna zemljišča in trajne nasade, pri čemer se odškodnini za zemljišče 
doda še odškodnina za lesno maso in korist, ki jo je prejšnji lastnik kot kmet 
imel od trajnih nasadov. 

3. Z varianto k 40. tezi naj bi se odstotek, s katerim je cena zemljišča 
udeležena v povprečni gradbeni ceni stanovanj v družbeni gradnji, ugotavljal 
v vsakem primeru posebej, in to tako v sporazumu o odškodnini z upravnim 
organom kot tudi v postopku pred sodiščem. 

Odstotek, s katerim je cena zemljišča udeležena v povprečni gradbeni ceni 
stanovanj v družbeni gradnji, naj vsako leto za svoje območje ugotavlja ob- 
činska skupščina, kot to sicer določa drugi odstavek 40. teze. Predlagamo, naj 
se varianta k 40. tezi, po kateri bi se 2. odstavek te teze črtal, ne sprejme. 

4. S 46. in 47. tezo je samostojno urejeno vprašanje odškodnin za prisilno 
prenesene poslovne in stanovanjske hiše oziroma stanovanja. Ker se z odvze- 
mom stanovanjske hiše ali stanovanja zmanjša stanovanjski fond družbene 
prave osebe, je prav, da se ji ta izguba nadomesti tako, da se prenesejo v 
njena sredstva stanovanja, ki jih mora razlastitveni upravičenec preskrbeti 
imetnikom stanovanjske pravice. Predlagamo pa, da se sprejme varianta 1 k 
tezi 47. Razlike v vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj naj se ne poraču- 
navajo oziroma naj bi se uporabljal tak način določanja odškodnin, kot je to 
predpisano v primeru razlastitve. 

Družbena pravna oseba, ki se ji bo odvzela stanovanjska hiša ali stano- 
vanje kot posamezni del stavbe, bo najbrž pripravljena s pogodbo urediti pre- 
moženjska razmerja, ki bodo nastala zaradi razlike v vrednosti nadomestnih 
stanovanjskih hiš ali stanovanj, če bo ta razlika izplačana v njeno korist. 

Vprašljivo pa je, če bo pripravljena ta premoženjska razmerja urediti s 
pogodbo, če bo poleg tega, da ji bodo odvzete nepremičnine, tudi v primeru 
večje vrednosti nadomestnih stanovanjskih hiš ali stanovanj morala razlastit- 
venemu upravičencu izplačati to razliko. 

Izražamo bojazen, da bi zaradi tega prihajalo do kompliciranih in dolgo- 
trajnih odškodninskih postopkov. 

5. V IX. poglavju — pogodbe, ki so sklenjene, namesto razlastitve — pred- 
lagamo, da se za prvim odstavkom 60. teze doda nov odstavek: 

Javni pravobranilec lahko zahteva od premoženjsko-pravnega organa mne- 
nje, ali gre za pogodbo, ki je sklenjena namesto razlastitve, oziroma ali gre za 
nepremičnino, za katero je po tem zakonu dopustna razlastitev. 

Mnenja smo, da se javni pravobranilec sam večkrat ne bo mogel odločiti, 
ali gre resnično za pogodbo, ki je sklenjena namesto razlastitve, oziroma ali so 
v vsakem posameznem primeru podani pogoji za razlastitev. 

Kolikor javni pravobranilec, ko bi presojal, če kupnina presega prometno 
vrednost oziroma ali druge odškodninske postavke ne presegajo zakonitih okvi- 
rov, ne bi pazil, pa bi lahko v praksi prihajalo do izkoriščanja tega instituta. 
Uporabljali bi ga skoraj za vsak primer, ko družbena pravna oseba kupuje za- 
sebno nepremičnino. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismeno razpravo je predlo- 
žil tudi Branko Strgar, delegat z Vrhnike. Zeli še kdo besedo ob tej točki dnev- 
nega reda? (Ne.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremič- 
nin v družbeni lastnini se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupščine 
in Zbora ter pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče,) 

Ugotavljam, da je Zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
S tem tudi ugotavljam, da je Zbor sprejel predlog za izdajo zakona o 

razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini v skladu 
s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še 
posebej obvestila. 

Se nekaj bi vas rada prosila. V poročilu Odbora za politični in komunalni 
sistem ste lahko videli poziv, naj bi zaradi pomembnosti tega zakona ob osnut- 
ku v občinah izvedli čim širšo razpravo. Zato prosim, da v interesu občanov 
to tudi opravimo. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o založništvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Andreja Ujčiča, 
predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Zeli predsednik tovariš Andrej 
Ujčič besedo? (Da.) 

Besedo ima predsednik Republiškega komiteja za kulturo tovariš Andrej 
Ujčič. Prosim! 

Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zelo kratek bom. Rad bi vam samo razložil še dva amandmaja, ki ju je pred- 
lagatelj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklenil predlagati Skupščini in 
ju je sprejel na včerajšnji seji. 

Po proučitvi vseh predlogov amandmajev in stališč, ki so jih dala delovna 
telesa Skupščine, in v skladu s postopkom na seji Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije, kjer so bili definirani in povzeti amandmaji vseh de- 
lovnih teles Skupščine, se je pokazalo, da so nekatera stališča, predvsem 
Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, ostala še 
odprta. S tema dvema amandmajema, ki ju predlagamo, menimo, da rešujemo 
ta odprta vprašanja. 

Predvsem predlagamo, da sprejmete amandma k prvemu odstavku 8. člena 
predloga zakona in amandma k 31. členu predloga zakona. 

V predlogu teh dveh amandmajev, ki vam jih dajemo v razpravo in 
sprejetje, so vsebovani tudi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije. 

Predlagamo, da se glasi prvi adstavek 8. člena, ki vam je bil dan na 
klop, takole: Delavci založniških organizacij se kot izvajalci združujejo v 
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samoupravne interesne kulturne skupnosti in v druge ustrezne samoupravne 
interesne skupnosti. 

To je prvi amandma. S tem smo pravzaprav sprejeli amandmaje Izvršnega 
odbora Kulturne skupnosti Slovenije, Zakonodajno-pravne komisije in za- 
dostili tudi stališču Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega 
zbora. 

K 31. členu predlagamo novo formulacijo, in če dovolite, bi jo kar prebral: 
Založniške organizacije morajo opraviti postopek za sklenitev samouprav- 

nega sporazuma, s katerim med seboj usklajujejo programe založniške de- 
javnosti, v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona. 

S tem povzemamo v skupščinskih delovnih telesih dane amandmaje, prav 
tako amandmaje, dane v Zakonodajno-pravni komisiji, pa tudi 4. točko 
predloga stališč Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega 
zbora. Ta člen pa povezujemo z 2. odstavkom 8. člena, ki govori o planskih 
opravilih. Ta amandma uveljavlja načelo, da se delavci v založništvu kot izva- 
jalci usklajujejo v samoupravnih interesnih kulturnih skupnostih, kar zadeva 
sprejemanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana in drugih samouprav- 
nih interesnih skupnosti, kadar njihovo delo ali njih publikacije, ki jih iz- 
dajajo in zalagajo, služijo drugim področjem, tako raziskovalnemu ter izo- 
braževalnemu; usklajujejo pa se v posebnih z ustavo in zakoni opredeljenih 
skupnostih. Kot primer navajam posebno skupnost za kulturno-prosvetno de- 
javnost narodnosti v naši republiki. 

S tem amandmajem pokrivamo vse možnosti, obenem pa zakon tudi ve- 
leva, da se morajo tudi izvajalci ob sprejemanju samoupravnega sporazuma 
oziroma v postopku samoupravnega sporazumevanja, ko usklajujejo programe 
založniške dejavnosti, ravnati v skladu z določbo drugega odstavka 8. člena. 
To pomeni, da ne morejo izven okvira, za katerega so se dogovorili v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih plana v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti za kulturno ali drugih samoupravnih interesnih skupnosti, pač kakor 
svoje publikacije nudijo uporabnikom, ki se združujejo v teh drugih samo- 
upravnih interesnih skupnostih. S tem menimo, da smo odpravili še zadnje 
pomanjkljivosti, ki so bile v predlogu zakona. 

Seveda predlagatelj sprejema tudi druge amandmaje, ki jih je pripravila 
Zakonodajno-pravna komisija. S tem je torej predlog usklajen. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ujčič! K tej in na- 
slednji, 8. točki dnevnega reda, so bili povabljeni še Zveza kulturnih organi- 
zacij Slovenije, Svet za kulturo pri Republiški konferenci Socialistične zveze, 
Društvo pisateljev Slovenije, Društvo knjižničarjev in bibliotekarjev Slovenije 
in Odbor za knjigotrštvo pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Predlog tega zakona je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skup- 
ščini že v mesecu februarju letos in je bil uvrščen na 59. sejo našega zbora v 
prejšnjem sklicu, ki je bila 15. marca tega leta. Na predlog Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj je bil zakon takrat umaknjen z dnevnega 
reda, ker je bilo treba določena vprašanja z zainteresiranimi družbenimi de- 
javniki ustrezno razrešiti. Glede na to je Izvršni svet v mesecu juliju tega 
leta predložil k predlogu zakona številne amandmaje, ki jih je vgradil v pred- 
log zakona, tako da jih lahko v smislu 4. odstavka 277. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije štejemo za sestavni del zakonskega pred- 
loga. 
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Poleg predloga zakona, amandmajev in predloga zakona z vnesenimi 
amandmaji ste prejeli tudi analizo o nekaterih karakteristikah današnjega po- 
ložaja založniške dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji. Na to potrebo 
so namreč opozarjali odbori v prejšnjem sklicu. 

Celotno gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Komisija za narodnosti in Zakoriodajno-pravna komisija. Želijo morda 
poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose tovariš Zvonimir Volfand, 
Komisije za narodnosti tovariš Franc Feher in Zakonodajno-pravne komisije 
tovariš Miro Samardžija poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Danes ste prejeli na klop še amandmaje Izvršnega sveta k prvemu od- 
stavku 8. člena in k 31. členu, ki jih je obrazložil predsednik Republiškega 
komiteja za kulturo. Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske 
odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem je vsebovan predlog stališč, ki 
naj jih sprejme Družbenopolitični zbor, ki prav tako obravnava ta zakon danes, 
in sicer v smislu 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, tako da daje pristojnim zborom stališča. 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta 
k prvemu odstavku 8. in k 31. členu, ki ste ju danes prejeli. Prosim, da se o 
teh amandmajih izreče še predstavnik Zakonodajno-pravne komisije. Se stri- 
njate? (Da.) Zakonodajno-pravna komisija tudi umika svoja amandmaja k 1. 
odstavku 8. člena in k 31. členu. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
ali se strinjate? (Da.) Komisija za narodnosti, tovariš Feher, ali se strinjate? 
(Da.) 

Ker delovna telesa soglašajo z amandmaji predlagatelja, predlagam, da o 
obeh teh amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo nasprotuje temu, da skupaj 
glasujemo? (Ne.) Kdor je torej za amandmaja Izvršnega sveta, naj prosim gla- 
suje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k prvemu odstavku 8. 
člena in k 31. členu soglasno sprejeta. 

Sedaj prosim, da vzamete v roke še poročilo Zakonodajno-pravne komi- 
sije. V njem so namreč opredeljeni njeni amandmaji. Slišali ste, da Zakono- 
dajno-pravna komisija umika amandmaja k prvemu a|dstavku 8. in 31. členu, 
ker je Izvršni svet predlagal svoja amandmaja. Tako moramo iz poročila Za- 
konodajno-pravne komisije glasovati še o amandmaju k 2. in 3. odstavku 8. 
člena, k 11., 17., 26., 41., 43. in 50. členu. 

Prosim, da se o teh amandmajih izreče še poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose tovariš Volfand! Se strinjate? (Da.) In še Komisija za na- 
rodnosti, tovariš Feher! Se strinjate? (Da.) 

Izvršni svet, kot smo slišali, z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije 
soglaša. Ker delovna telesa soglašajo z amandmaji, tudi v tem primeru pred- 
lagam, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. Morda kdo temu nasprotuje? 
(Ne.) Kdor je torej za amandmaje Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim 
glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije soglasno spre- 
jeti. 

Glede na poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj z dne 
27. oktobra moramo odločiti še o amandmaju k 19. členu, pri katerem je Odbor 
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predlagal, naj se črta prva alinea. Zakonodajno-pravna komisija s tem amand- 
majem ni soglašala. Izvršni svet tudi ne. Predstavnika Odbora tovriša Zvoni- 
mirja Volfanda vprašujem, če vztraja pri amandmaju! (Ne.) Hvala lepa. 

Ker Odbor umika amandma k 19. členu, moramo glasovati še o pred- 
logu zakona v celoti, in sicer o predlogu zakona z vnesenimi amandmaji z dne 
27. junija, ker je treba šteti v smislu 4. odstavka 277. člena poslovnika Skup- 
ščine predložene amandmaje predlagatelja kot sestavni del predloga zakona. 

Kdor je torej za predlog zakona z vnesenimi amandmaji, naj prosim gla- 
suje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. Ugotavljam tudi, da 
je predlog zakona o založništvu sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora, o čemer bom predsednico tega Zbora še posebej obvestila. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o knjižničarstvu, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Andreja Ujčiča, 
predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Zeli morda tovariš Ujčič pred- 
log tudi ustno dopolniti in obrazložiti? (Ne.) 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, Komisija za narodnosti in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so predložili Zboru tudi pismena poročila. 

Želijo morda poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
tovariš Zvone Volfand, Komisije za narodnosti tovariš Silian Gianfranco in 
Zakonodajno-pravne komisije tovariš Miro Samardžija poročila tudi ustno 
dopolniti? (Ne.) Hvala. 

Na podlagi predloga za izdajo zakona in poročil delovnih teles pričenjam 
razpravo. Besedo ima tovarišica Slava Marinček, delegatka iz Celja. Prosim, 
tovarišica Marinček! 

Slavka Marinček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Celje je tudi pri tej točki 
imel nekaj pripomb, in sicer k tezam Republiškega komiteja za kulturo Sociali- 
stične republike Slovenije z dne 1. 6. 1978. V predlaganem tekstu zakona po- 
grešamo določilo, ki bi dajalo pravno možnost za dogovarjanje in regionalne 
povezave knjižnic. Izkušnje namreč kažejo, da večina občinskih splošno izo- 
braževalnih knjižnic v Sloveniji zaradi nekaterih objektivnih vzrokov (po- 
manjkanja knjižnih fondov, pomanjkanja strokovnega osebja in ustreznih pro- 
storov) še dolgo ne bo zmogla opravljati nekaterih pomembnih nalog. Racio- 
nalno in družbeno učinkovito opravljanje teh nalog za zdaj lahko dosežemo 
samo s povezavo v regionalne sisteme. Tu ne gre le za opravljanje domoznan- 
skih in raziskovalnih nalog, ki jih res zmorejo le bolj razvite knjižnice v re- 
gijskih centrih, to so nekdanje študijske knjižnice, ampak tudi za drugačno 
učinkovito povezovanje v knjižnični sistem, ki naj omogoči čimvečjo dostop- 
nost knjižničnega gradiva bralcem v vseh občinah. Z medsebojnim sodelova- 
njem naj se uveljavijo: regionalni katalogi, medbibliotečna izposoja, strokovna 
pomoč in svetovanje knjižničarjem ter smotrno usklajeno dopolnjevanje knjiž- 
nih fondov. V skladu s tem predlagamo spremembe in dopolnila teh tez: 

K 13. členu naj se doda drugi odstavek: Knjižnice se lahko s samouprav- 
nim sporazumom povezujejo v mestnem in pokrajinskem območju za enotno 
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ali usklajeno opravljanje nalog, racionalno usklajevanje pri nabavi knjižnič- 
nega gradiva, za medbibliotečno izposojo, za vodenje regionalnih katalogov 
ter za opravljanje domoznanskih in raziskovalnih nalog. 

Tekst 13. člena v sedanjem predlogu nikakor ne sme odpasti, kakor je 
predvideno v varianti, prav tako naj ne odpade predlagani dodatek, ki naj se 
vnese kot drugi odstavek. 

V 31. členu naj se popravi tekst, in sicer od 4. vrste dalje: glede na stro- 
kovno področje, kulturno, raziskovalno, izobraževalno in drugo ali pokrajin- 
sko območje, ki mu je dejavnost knjižnice namenjena. 

V 40. členu naj se doda drugi odstavek: Občinske matične knjižnice se 
lahko, v skladu z določili v drugem odstavku 13. člena, dogovorijo, da posa- 
mezne naloge opravljajo v okviru regije skupno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Marinček! Zeli še 
kdo besedo. Prosim, tovariš Ujčič! 

.Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker je bilo sedaj govora o tezah po členih, moram pojasniti, da predlagatelj 
ni predložil tez, ampak le predlog za izdajo zakona, ker je menil, da je po- 
trebno spoštovati, v skladu z resolucijo o zakonodajni politiki, če je le mogoče, 
trifazni postopek. V interni razpravi med knjižničnimi delavci in vsemi, ki so 
zainteresirani za to problematiko, pa je predlagatelj dal na razpolago teze, ki 
jih je pripravil, in o teh je bilo sedaj govora. 

Nam je tudi to, o čemer je govorila tovarišica Marinček, dragoceno, ker 
so teze v resnici osnova za nastanek osnutka in na ta način vnaprej odpravljamo 
nesporazume, ki bi utegnili nastati šele pri osnutku. Zato se opravičujem, če 
ste bili prej presenečeni, ko je tovarišica Marinček govorila o členih. Vendar 
smo si v Komiteju prizadevali, da vsem, ki so zainteresirani, damo na raz- 
polago tudi teze, ki pa so seveda delovno gradivo našega komiteja. Vsebina teh 
tez pa bo prelita v osnutek zakona. Zato bomo upoštevali tudi pripombe, ki so 
bile sedaj dane. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš predsednik! Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) Pojasnilo smo sprejeli. 

Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam 
Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in 

mnenja delovnih teles Skupščine in Zbora ter razpravo na seji Zbora. 
Kdor je za predlagani 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 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Amalijo Žitnik, 
pomočnico predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in 
vojaških "vojnih invalidov. 
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Zeli predstavnica predlagatelja osnutek zakona še ustno obrazložiti? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Amalija Žitnik! 

Amalija Žitnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 
lidih predstavlja uskladitev veljavnega zakona z medrepubliškim dogovorom o 
skupnih kriterijih pri urejanju pravic borcev, vojaških invalidov in družin 
padlih in umrlih borcev, ki se urejajo s predpisi republik in avtonomnih po- 
krajin. Zakon pa se hkrati usklajuje z nekaterimi kasneje izdanimi zakoni, na 
primer z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka, z zakonom o splošnem 
upravnem postopku, z zakonom o družbenem varstvu otrok itd. 

Delno se z zakonom izboljšuje tudi nivo določenih oblik varstva vojaških 
invalidov, ki jih je v SR Sloveniji 10 421. V SR Sloveniji pa je tudi 10 879 
družinskih invalidskih upravičencev. 

Ob upoštevanju predloga Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije je predlagatelj pripravil prečiščeno besedilo osnutka, katerega po- 
membnejše spremembe in dopolnitve so te: Starostna meja kot splošni pogoj 
za priznanje invalidskega dodatka se zniža za ženske od 55 na 50 let. Znesek 
manj kot 100 dinarjev, ki se kot dohodek ne upošteva, se veže na ustrezen 
odstotek mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov. Za redni dohodek 
°d kmetijske dejavnosti se šteje 40 % katastrskega dohodka, kar je uravno- 
teženo s sedanjim 2-kratnim katastrskim dohodkom. Pravica do poklicne re- 
habilitacije, oskrbnine in zdravstvenega varstva med poklicno rehabilitacijo se 
prizna tudi osebam, ki jim ni bilo priznano svojstvo vojaškega mirovnega inva- 
lida iz naslova bolezni zaradi prenizkega odstotka invalidnosti, če znaša njihova 
telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih najmanj 30 %. 

Variantni predlog je, da se znesek oskrbnine za čas poklicne rehabilita- 
cije določi v višini 100% povprečnega mesečnega osebnega dohodka zaposle- 
nega v SR Sloveniji iz preteklega leta. Prej je bilo to 80%, oziroma po vari- 
anti 2 v višini 90% povprečnega mesečnega osebnega dohodka, kot velja za 
zaposlene občane, ki so na poklicni rehabilitaciji. 

Za realizacijo temeljnih zakonskih rešitev bi bilo potrebno zagotoviti v 
republiškem proračunu za leto 1979 12 milijonov 162 627 dinarjev dodatnih fi- 
nančnih sredstev. Za realizacijo zakona ob sprejetju variantnih rešitev pa po 
varianti 1 13 865 887 dinarjev, po varianti 2 pa 13 014 257 dinarjev. 

Predlagatelj je upošteval pri pripravi osnutka zakona pripombe in pred- 
loge pristojnih teles Skupščine SR Slovenije, tako tudi Komisije za vprašanja 
borcev NOV Skupščine SR Slovenije glede vštevanja take enote katastrskega 
dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do denarnih prejemkov po tem za- 
konu, da se z ozirom na novi izračun katastrskega dohodka ne bo poslabšal se- 
danji materialni položaj vojaških invalidov. 

Osnutek upošteva tudi pripombe Zakonodajno-pravne komisije glede roka 
za priznanje pravic do invalidskega dodatka po uveljavitvi tega zakona. 

Na predlog odborov za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ohranja osnutek zakona 
variantne rešitve. S tem se daje možnost za nadaljnjo razpravo o sprejetju 
bodisi osnovnih ali variantnih rešitev, čeprav so sicer variantne rešitve dobile 
podporo tako v organih Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije kot tudi pri Komisiji za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slove- 
nije. Izpadla je le varianta k 20. členu, po kateri bi bili oproščeni prispevka 
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k stroškom za zdravila tudi tisti uživalci družinske invalidnine, ki ne preje- 
majo polnega invalidskega dodatka. 

Taka rešitev namreč ne sodi v zakon, ker se to področje ureja s samo- 
upravnimi sporazumi. Predlagatelj je na predlog Komisije za vprašanja bor- 
cev NOV Skupščine SR Slovenije proučil tudi možnost, da bi se pri določanju 
pravice do invalidskega dodatka vštevali med dohodek samo dohodki invalid- 
skega upravičenca in njegovega zakonca, ne pa tudi otrok in staršev, ki živijo 
z upravičencem v skupnem gospodinjstvu. 

Tak predlog je bil dan tudi za področje občinskih priznavalnin. 
Predlagatelj ugotavlja, da je invalidski dodatek najpomembnejša oblika 

dopolnilnega varstva voj aških invalidov v republiki. Od 22 204 invalidskih 
upravičencev ga je prejemalo v letu 1977 7316 oseb, in sicer polni invalidski 
dodatek 3709 upravičencev, znižanega, zaradi upoštevanih dohodkov, pa 3607 
oseb. V letu 1977 je bilo za invalidski dodatek porabljenih 160 milijonov 
380 000 dinarjev. Tudi večina za leto 1978 določenih sredstev v republiškem 
proračunu v znesku 200 997 000 dinarjev odpade na invalidski dodatek. 

Glede na število 3607 upravičencev, ki že prejemajo, zaradi upoštevanih 
dohodkov, znižani invalidski dodatek ter bi ob upoštevanju dohodkov otrok 
in staršev imeli pravico prejemati višjega kot doslej oziroma polni invalidski 
dodatek, ter glede na dodatno število upravičencev, ki bi na novo pridobili 
pravico, ter z ozirom na navedena finančna sredstva, ki se dajejo v ta namen, 
bi sprememba kriterijev pri priznavanju pravic do invalidskega dodatka v na- 
kazani smeri zahtevala občutno povečana finančna sredstva in s tem dodatno 
finančno obveznost Socialistične republike Slovenije, ki ne bi bila v skladu 
z načeli resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike 
Sovenije za obdobje od leta 1976 do leta 1980. 

Iz teh razlogov predlagatelj v zakon ni mogel vnesti določila, da bi se pri 
določanju pravice do invalidskega dodatka vštevali med dohodek samo do- 
hodki invalidskega upravičenca in njegovega zakonca. 

V razpravi o osnutku zakona so člani pristojnih odborov in Komisije za 
vprašanja borcev NOV podprli variantne rešitve, ki jih vsebujeta 5. in 24. 
člen, kar bo predlagatelj pri izdelavi predloga zakona tudi upošteval. Predla- 
gatelj sprejema tudi predlog skupščinskih teles, ki je bil dan k 26. členu 
osnutka zakona, da se višina oskrbnine invalidov, ki so na poklicni rehabilita- 
ciji in vzdržujejo družino, ustrezno poveča, odvisno od števila vzdrževanih 
družinskih članov. 

Izvršni svet bo izdelal predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona v smislu gornjih predlogov ter ga čimprej predložil v sprejetje Skup- 
ščini SR Slovenije, tako da bi lahko začel veljati že s 1. 1. 1979. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Žitnikova! K tej in 
k naslednji, 10. točki dnevnega reda, so billi povabljeni še Republiški odbor 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije, Koordinacijski odbor za družbeni po- 
ložaj in aktivnost invalidov pri Republiški konferenci Socialistične zveze in 
pa Svet za socialno in zdravstveno politiko pri tej konferenci. 

Osnutek zakona ste prejeli. Predlagatelj je zakon predložil v prečiščenem 
besedilu tako, da so spremembe in dopolnitve, kot ste videli, pisane z velikimi 
črkami. Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki so predložili zboru pismena poročila. Ali želijo poročevalec Odbora za 
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družbenoekonomske odnose in razvoj tovariš Zvonimir Volfand, Komisije za 
vprašanja borcev NOV tovariš Franc Mrcina in Zakonodajno-pravne komisije 
tovariš Miro Samardžija poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi osnutka zakona in poročil delovnih teles in uvodnih pojasnil 
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Če ne želi nihče razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 
lidih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles Skupščine in Zbora ter pripombe skupin de- 
legatov. 

Kdor je za predlagani 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 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 
1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912—1918, ki ga je predložil 
Skupščini v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Amalijo Žitnik, 
pomočnico predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov. Zeli predstavnica predlagatelja osnutek še ustno dopol- 
niti ali obrazložiti? (Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Amalija Žitnik! 

Amalija Žitnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 
verno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912—1918 vsebuje prečiščeno besedilo zakonskih določb, objavljenih v Urad- 
nem listu SRS, št. 51/71 in ,19/73. Besedilo se tudi zakonodajnopravno usklajuje, 
iz dosedanjega zakonskega besedila pa se izločajo tiste določbe, ki so imele 
značaj prehodnih določb ter se ne uporabljajo več. 

Zakon določa, da borci za severno mejo in slovenski vojni dobrovoljci, ki 
nimajo pravice do zdravstvenega varstva po drugih predpisih, uživajo zdrav- 
stveno varstvo po tem zakonu v enakem obsegu, kot je določen s predpisi o 
zdravstvenem varstvu. 

Zakon uvaja nov sistem določanja nadomestila za stroške letnega dopusta, 
ki naj bi znašalo za vsako leto 75 odstotkov mejnega zneska najnižjih pokoj- 
ninskih prejemkov, ki ga določi Skupnost pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji za tekoče leto. S tem se uvaja avtomatizem pri do- 
ločanju te pravice ter odpade potreba, da znesek vsako leto z odlokom določi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Kot varianta je predlagana sedanja ure- 
ditev, pri čemer se znesek nadomestila za stroške letnega dopusta iz leta 1971 v 
višini 600 dinarjev nadomešča z valoriziranim zneskom za leto 1978 v višini 
1748 dinarjev. 

Predlog za izdajo zakona s tezami so pristojna telesa Skupščine SR Slove- 
nije v celoti sprejela, pri čemer sta Komisija za vprašanja borcev NOV in 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije podprli temeljno bese- 
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dilo k 3. členu, odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in 
Zbora občin pa sta predlagala, naj ostane tudi v osnutku zakona temeljna in 
variantna rešitev ter naj se delegati v nadaljnji razpravi odločajo o sprejetju 
ene ali druge rešitve. 

Predlagatelj je zato ohranil v 3. členu osnutka zakona tako temeljno kot 
variantno besedilo, sicer pa je vključil v besedilo osnutka ureditev, ki izhaja 
iz zakonskih tez. Podprt je bil tudi predlog, da se predloži zakon Skupščini 
SR Slovenije v prečiščenem besedilu. 

Glede na to, da so pristojna skupščinska telesa podprla osnovno rešitev 
v 3. členu, jo bo predlagatelj tudi vključil v predlog zakona. Kar pa se tiče 
predlogov za razširitev pravic do brezplačne vožnje oziroma do voženj s po- 
pustom tudi na spremljevalce, pa se predlagatelj v celoti strinja z mnenjem 
Komisije za vprašanja borcev Skupščine SR Slovenije, da takih pravic nimajo 
niti borci NOV in vojaški invalidi, med njimi niti nosilci partizanske spome- 
nice iz leta 194)1 niti narodni heroji. Zato razširitev teh pravic na borce za se- 
verno mejo in slovenske vojne dobrovoljce ne bi bila sprejemljiva. Predlaga- 
telj tudi pripominja, da v primerih, ko te osebe uveljavljajo pravice iz zdrav- 
stvenega varstva ter potrebujejo na potovanju spremljevalca, lahko uvelja- 
vijo, na podlagi predpisov o zdravstvenem varstvu, pravico do brezplačne 
vožnje tudi za spremljevalca. 

V zvezi s pripombo, da se pravica do brezplačne vožnje oziroma vožnje 
s popustom ne izkorišča, pa lahko navedemo podatek, da je od 1680 upravi- 
čencev v letu 1978 do 31. 10. 1978 izkoristilo brezplačno ali znižano vožnjo 
v razne kraje Jugoslavije 531 upravičencev, od tega v kraje na jugu države 
52 oseb. Do tega datuma je Republiški komite za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov dobil v plačilo račune transportnih podjetij v višini 
183 821 dinarjev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona ste prejeli. 
Tudi v tem primeru je predlagatelj predložil osnutek zakona tako, da je pri- 
pravil prečiščeno besedilo, v katerem so spremembe in dopolnitve zakona na- 
pisane z velikimi črkami. Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakono- 
dajnopravna komisija, ki so predložili Zboru pismena poročila. 

Želijo poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj tovariš 
Volfand, Komisije za vprašanja borcev NOV tovariš Mrcina in Zakonodajno- 
pravne komisije tovariš Samardžija poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi osnutka zakona, poročil delovnih teles in uvodne obrazložitve 
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, po- 
tem zaključujem razpravo in predlagam Zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 
verno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912—1918 se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine in Zbora in pa pripombe skupin de- 
legatov. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje. (59 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 11. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije nam je predložila v obravnavo predlog odloka o določitvi števila in 
izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije. Za svojega pred- 
stavnika je Komisija določila tovariša Franja Turka, predsednika Komisije. 

O predlogu odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, 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 predlog odloka, s čimer je 
bilo za Vrhovno sodišče SR Slovenije izvoljenih 53 sodnikov porotnikov, na- 
vedenih v tem odloku. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionar- 
jem, 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, predsedniku zbora ali pa tudi 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 skupine dele- 
gatov iz občine Šmarje pri Jelšah. Izvršni svet je zaprosil, da se mu podaljša 
rok za odgovor na to vprašanje, ker zaradi kompleksnosti vprašanja ni mogel 
pripraviti celovitega odgovora. Zato bomo odgovor na to vprašanje dobili na 
11. seji, ki je sklicana za 23. november 1978. 

Zeli morda v tej zvezi ali pa sicer kdo od delegatov zastaviti kakšno vpra- 
šanje? (Ne.) 

Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo spreje- 
mali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in Družbenopoli- 
tičnim zborom. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje, ki je bila krajša kot običajno, iz- 
črpan, se vsem delegatom zahvaljujem za udeležbo ter za sodelovanje v raz- 
pravi. 

Zaključujem 9. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 10.45.) 



10. seja 

(9. novembra 1978) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 10. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi 
poročilo za zbor. V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje 
delegate: tovarišico Ireno Flajnikovo, delegatko iz Metlike za predsednico in 
tovariša Matijo Seraka iz Murske Sobote in tovariša Milana Humarja iz Nove 
Gorice za člane. 

Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? Ce nihče, potem prosim, da glasu- 
jete! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 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 10. sejo Zbora občin izvoljeni: tovarišica 
Irena Flajnikova za predsednico in tovariša Matija Serak in Milan Humar 
za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se sestane ter da pregleda pooblastila in 
sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, 
ker bo Komisija kmalu opravila svoje delo. 

In še nekaj informacij: Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to v nje- 
govi moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo 
morda pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da jih oddajo sekretarju 
zbora, če tega že niste storili. Ta vprašanja bomo takoj posredovali Izvršnemu 
svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, da bi bil dan odgovor po možnosti 
že na tej seji pri točki vprašanja in predlogi delegatov. 

Še na nekaj bi vas rada opozorila. Na seji zbora 6. decembra bomo obrav- 
navali problematiko uresničevanja družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu. To je problematika, na katero so delegati prejšnjega sklica 
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dolgo čakali, saj je v interesu slehernega našega človeka, da se reši. Zato je 
prav, da bi bile razprave v občinah čim širše, da bi bile v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter v krajevnih skupnostih. Delegacije za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti naj povabijo k sodelovanju tudi dele- 
gacije za stanovanjske skupnosti in socialno varstvo ter Sindikate in Sociali- 
stično zvezo. Več občin je pokazalo interes, da bi kot konference delegacij 
razpravljale o teh vprašanjih. Tudi v tem primeru je priporočljivo, da občine 
povabijo k sodelovanju stanovanjske skupnosti in skupnosti socialnega varstva, 
da o družbenopolitičnih organizacijah posebej ne govorim. Sindikati in Zveza 
komunistov so lani imeli široko razpravo prav o teh vprašanjih in prihaja 
pravzaprav na dnevni red Republiške skupščine tudi njihovo gradivo. 

Če bi se pa pokazalo, da bo časa za široko razpravo premalo, potem bomo 
v okviru naših delovnih teles proučili možnost, da razpravo o osnutku priporo- 
čil in sklepov malo podaljšamo. Moja intervencija je bila namenjena pred- 
vsem temu, da bi izvedle občine čimbolj široko razpravo; interes zanjo je 
dokajšen. 

Delegate, ki se še niso prijavili k razpravi, pa imajo ta namen, prosim, da 
to store, preden bo poročala komisija. 

Ker je komisija opravila svoje delo, nadaljujemo sejo. Prosim predsednico, 
da poda zboru poročilo! 

Irena Flajnik: Poročilo o pregledu pooblastil za 10. sejo Zbora 
občin, ki je bila sklicana za 9. 11. 1978 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skup- 
ščine SR Slovenije: 

Zbor občin Skupščine Socialistične republike 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 
za sejo zbora in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se ude- 
ležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v Socialistični republiki Slo- 
veniji in delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen 
delegata občine Ribnica. 

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 10. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali. Zeli kdo besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na 
glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker, kot ste slišali, 
ni nobeno pooblastilo 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 ter s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 10. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen 
in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Ker je podpredsednik našega zbora tovariš Polde Slapnik zadržan, se ni 
mogel udeležiti seje. Predlagam, da v smislu 102. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in 11. člena poslovnika našega zbora izvolimo delegata, ki mi bo 
po potrebi pomagal pri vodenju seje. Dovolite, da sama predlagam, da mi 
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pomaga voditi sejo poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni si- 
stem, to je delegat iz Maribora tovariš Peter Hedžet. 

Ima kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da o tem pred- 
logu glasujete! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tovariš Peter Hedžet soglasno izvoljen, da pomaga pri 
vodenju današnje seje. Prosim ga, da zavzame mesto v predsedstvu zbora. 

Na današnjo sejo so bili k vsem točkam dnevnega reda, poleg Izvršnega 
sveta, povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov, Republiška konfe- 
renca Socialistične zveze, Republiški svet Zveze sindikatov, Skupnost sloven- 
skih občin, člani delegacije iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin in 
delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili še povabljeni: Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Republiški svet za vprašanja druž- 
bene ureditve, Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, 
Izobraževalna skupnost Slovenije, Samoupravna interesna skupnost PTT pro- 
meta, Republiška skupnost za ceste, Samoupravna interesna skupnost za že- 
lezniški in luški promet, Gospodarska zbornica, Republiški svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu in Skupščina mesta Ljubljana. 

Od vseh povabljenih so svojo udeležbo sporočili: tovarišica Mara Zlebni- 
kova, podpredsednica Izvršnega sveta in drugi predstavniki Izvršnega sveta k 
posameznim točkam dnevnega reda; več članov obeh slovenskih delegacij v 
Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije; tovarišica Lučka 
Hočevar, Gospodarska zbornica Slovenije; Gorazd Trpin, Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; tovariš Slavko Zalokar, predsednik 
Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet in 
član naše zvezne delegacije; tovariš Jakob Berič, predsednik Skupščine PTT 
prometa; tovarišica Nuša Topolšek, Republiški svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in tovariš Lojze Cepuš, Skupščina mesta Ljubljana. 

Vse, ki ste se našemu vabilu odzvali, v imenu zbora lepo pozdravljam. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 10. seje Zbora občin. 

Za današnjo sejo Zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 10. seje Zbora občin, 
2. osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 

ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih; 
3. predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 

ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 

4. predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek za- 
kona; 

5. predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih; 

6. problematika uresničevanja inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji; 
7. poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje sklad- 

nega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji; 
8. poročilo o varnosti v prometu v SR Sloveniji; 
9. predlog za izdajo zakona o spremembi 6. člena zakona o varnosti cest- 

nega prometa; 



286 Zbor občin 

10. predlog za obvezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega pro- 
meta; 

11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Ker nihče, 

prosim, da glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? '(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red današnje seje zbora soglasno 
določen. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obve- 
ščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela na skupnem zasedanju poslu- 
šali uvodno obrazložitev k 2., 3., 4., 5., 7. in 8. točki dnevnega reda, to je k 
osnutku zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih, k predlogu za izdajo zakona o 
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta, k predlogu za 
izdajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek zakona, k predlogu za 
izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpi- 
tih delavcev v državnih organih, k poročilu o izvajanju stališč Skupščine SR 
Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju pro- 
meta in zvez v Socialistični republiki Sloveniji in k poročilu o varnosti v pro- 
metu v SR Sloveniji. 

Uvodno obrazložitev k 2., 3., 4. in 5. točki dnevnega reda bo podala tova- 
rišica Mara Zlebnikova, podpredsednica Izvršnega sveta, uvodni obrazložitvi 
k 7. in 8. točki dnevnega reda pa bo podal tovariš Iivij Jakomin, član Iz- 
vršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru vodil tovariš Emil Tomažič, predsednik 
Zbora združenega dela. 

Sedaj pa vas prosim, da odidemo v veliko dvorano, kjer bomo poslušali 
uvodna poročila. \ 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.35.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Nadalju- 
jemo sejo našega zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, na- 
mestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar slišali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda sta bila še posebej povabljena Inštitut za javno 

upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Republiški svet za vprašanja druž- 
bene ureditve. 

Osnutek zakona ste dobili. Dodatno ste prejeli še prvi del zakona o te- 
meljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih 
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upravnih organih, ki skupaj z osnutkom našega zakona predstavlja celoten 
sistem ureditve državne uprave v SR Sloveniji. 

Prejeli ste tudi mnenje in stališča Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitčni in komunalni 
sistem Zbora občin, Komisija za narodnosti, Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili 
pismena poročila, Odbor pa tudi dodatno poročilo. 

Želijo poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem tovariš 
Peter Hedžet, Komisije za narodnosti Gianfranco Sillian, Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve predsednik Franjo Turk in Zakono- 
dajno-pravne komisije Miroslav Samardžija poročila tudi še ustno dopolniti? 

O rezultatih razprav na regionalnih posvetih bo povedal nekaj besed po- 
ročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem tovariš Peter He- 
džet. Prosim! 

Peter Hedžet: Tovarišice in tovariši delegati! V skladu z oprede- 
litvami, sprejetimi na skupni seji odborov, je bilo v tem obdobju do današ- 
njega zasedanja našega zbora 5 regionalnih posvetovanj. 

Pri tem bi kazalo opozoriti, da so te obravnave zajele najrazličnejše struk- 
ture. Poleg delavcev, ki delajo v organih državne uprave, so sodelovali tudi 
delavci iz nekaterih organizacij združenega dela iz gospodarstva, predstavniki 
organov občinskih konferenc Socialistične zveze, zlasti njihovih svetov za 
vprašanja družbenega in političnega sistema, predsedniki družbenopolitičnih 
zborov, predsedniki oziroma predstavniki organov samoupravljanja delovnih 
skupnosti upravnih organov, predstavniki vodstev sindikatov tako iz delovnih 
skupnosti upravnih organov kakor tudi iz občinskih organizacij in organov 
sindikatov in drugi. 

V razpravi je bila podprta zahteva, da je potrebno to področje razvijati v 
skladu s potrebami in zahtevami razvoja družbenopolitičnega sistema in socia- 
listične samoupravne demokracije v naši družbi, s poudarkom na tem, da mo- 
ramo graditi državne in upravne organe tako, da bodo postali resnično sredstvo 
delavskega razreda v boju za socialistično samoupravno preobrazbo naše 
družbe in za dejansko oblast delavca na vseh družbenih področjih. 

Zato so dali v teh razpravah tudi podporo predlaganemu osnutku zakona, 
pri čemer pa so bila izpostavljena vendarle nekatera pomembnejša vprašanja, 
ki jih lahko smiselno na kratko strnemo v naslednje. Ni mogoče razreševati bi- 
stvenih družbenih vprašanj in nalog, ki so postavljene pred državne in upravne 
organe, če ti ne bodo najtesneje povezani z vso samoupravno strukturo naše 
družbe in še posebej z ustvarjalnim potencialom vse naše družbe, torej z vsemi 
ustvarjalnimi silami naše slovenske družbe, če govorimo za Slovenijo. Zato 
je potrebno pri nadaljnji pripravi zakona to povezavo čimbolj izostriti in jo čim 
jasneje izoblikovati. 

-Drugi bistveni poudarek v teh razpravah je bil, da se lahko državna 
uprava znatne je in hitreje demokratizira pod pogojem, če se bo samoupravlja- 
nje v delovnih skupnostih teh organov izenačilo s samoupravljanjem v zdru- 
ženem delu in v celotni naši družbi. To poudarjam zaradi tega, ker so bila v 
razpravah stališča, da je samoupravni položaj delavcev v delovnih skupnostih 
v teh organih bistveno različen od položaja delavcev v združenem delu in sploh 
v samoupravni družbi. 
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Kot tretje, kar bi bilo potrebno posebej izpostaviti iz te razprave, je pro- 
blematika, ki je vezana na preprečevanje nadaljnjega nepotrebnega razraščanja 
administrativnega dela in opravil. Klasična opravila v državnih in upravnih 
organih naj se nadomestijo s tistimi opravili, ki dejansko pomenijo sredstvo 
in pomoč za delo delegatsko oblikovanih skupščin in njihovim delegatsko obli- 
kovanim telesom. 

Prav v tej zvezi se je odprlo vprašanje, povezano z delovanjem skupščin- 
skega sistema. Ta v sedanji fazi razvoja ne zmore v celoti izvajati svoje iz- 
redno pomembne družbene funkcije, to je funkcije družbenega nadzora nad 
izvajanjem sprejete politike in sprejetih zakonskih in drugih odločitev v naši 
družbi. 

Celoten sistem dela v državnih upravnih organih je očitno še preveč 
usmerjen k pripravi odločitev v delegatskih telesih, premalo pa seveda k nad- 
zoru nad izvajanjem odločitev in k sprejemanju potrebnih ukrepov za učin- 
kovito uresničevanje sprejetih družbenih nalog. V tej zvezi je torej v ospredju 
potreba, da državni in upravni organi vendarle postanejo dejavnik organizira- 
nja in mobiliziranja vseh ustvarjalnih potencialov v naši družbi in vseh sa- 
moupravnih subjektov za dosledno in učinkovito sodelovanje pri pripravi od- 
ločitev in za dosledno in učinkovito izvajanje že sprejetih družbenih odločitev. 

To je eden izmed bistvenih elementov, ki jih je treba upoštevati v zvezi 
s problemom razraščanja administrativnega dela. Razraščanje tega dela ne 
bomo zavrli s koncentracijo kadrov v samoupravnih in državnih organih, mar- 
več z drugačnim funkcioniranjem in drugačnimi metodami dela teh organov. 

Seveda so bila v teh razpravah podčrtana mnenja tudi v tej smeri, da 
morajo državni in upravni organi hitreje prilagajati svojo organizacijo po- 
trebam reševanja aktualnih družbenih vprašanj. Ni sprejemljiva stabilna, sta- 
tična organiziranost, ki vodi k togosti pri delu. Ob pomembnih družbenih 
akcijah, pri katerih sodelujejo tudi sami, morajo zagotoviti hitrejšo dinamično 
organiziranost. Na primer: Izpostavljena so bila vprašanja boja za večanje 
produktivnosti dela v naši družbi. Zvečamo jo lahko tudi z boljšo organizira- 
nostjo, z pravočasno obravnavo odprtih vprašanj na tem področju, pa tudi z 
usklađeno aktivnostjo vseh dejavnikov in vseh samoupravnih subjektov v naši 
družbi. Pri tem imajo odgovorno vlogo tudi družbenopolitične in strokovne 
organizacije. 

Državni upravni organi se morajo bolj odpreti nasproti vsej družbi, in kot 
že rečeno, postati morajo organizator in mobilizator vseh ustvarjalnih poten- 
cialov in sil za ustvarjalno uresničevanje družbenih nalog. Nadalje moramo 
uresničiti, da bodo rešitve iz pristojnosti upravnih organov nastajale zunaj 
kabinetov. Sedanja zaprtost upravnih organov ima za posledico, da se spre- 
jemajo tudi neustrezne rešitve, povečujejo se stroški oziroma celotna družbena 
režija je dražja, kar vse ovira hitrejši družbeni in gospodarski razvoj. 

Ponovno bi želel podčrtati problem samoupravnega položaja delavcev v 
delovnih skupnostih upravnih organov, ki je opredeljen v predloženem osnutku. 
Vlogo funkcionarja upravnega organa osnutek izredno močno poudarja, in to 
ob zahtevi po krepitvi učinkovitosti, odgovornosti in samostojnosti posameznih 
upravnih organov, njihovih enot, služb itd. Ob tem je jasno, da tega cilja ne 
bomo mogli doseči, če ne bo sleherni upravni delavec dejansko prevzel del 
odgovornosti za funkcioniranje delegatskega sistema in se zavzemal za samo- 
upraven način razreševanja perečih družbenih vprašanj. Gre skratka za to, 
da se to razmerje uredi tako, da bodo delovne skupnosti uresničevale družbeno 
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funkcijo upravnega organa in postajale vse bolj strokovna služba delegatskih 
skupščin, samoupravnih interesnih skupnosti ter družbenopolitčnih organizacij. 

Ob zaključku bi želel reči tudi to, da so razpravljalci podprli stališča Re- 
publiškega sveta za družbeno ureditev in naj se v celoti upoštevajo pri na- 
daljnjem oblikovanju zakona. 

Poleg teh vprašanj pa so bile številne konkretne pripombe k mnogim čle- 
nom. Samo v razpravi v mariborskem območju je bilo pripomb prek 35. Mi- 
slim, da ni potrebe, da bi vas seznanil s temi pripombami, ker so razvidne 
tudi iz poročil naših odborov. Menim pa, da bi jih poslali predlagatelju. Po- 
trebno je tudi, da jih proučijo odbori in druga telesa Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Toliko sem želel prispevati, Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo razpravo. Besedo ima tovari- 
šica Danica Povše, delegatka iz občine Žalec. Prosim! 

Danica Povše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da v imenu delegacije Skupščine občine Žalec podam nekaj 
stališč v zvezi z osnutkom zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Predlagatelj osnutka v drugem odstavku 17. člena našteva individualne 
upravne organe: sekretariati oziroma oddelki uprave, zavodi itd. K tem na- 
slovom smo izrazili pomisleke. Ostane naj enoten naziv organa, ali sekretariat 
ali oddelek. Nekatere občine bodo ob organizacijskih spremembah sprejele 
naslov sekretariat, druge pa za enako dejavnost naslov oddelek. Tako bodo 
naslovi za enako dejavnost v različnih občinah različni. Menimo, da naj bi bil 
določen enoten naslov v vsej republiki. 

Predlagamo, da se k 19. členu osnutka sprejme variantni predlog: »Se- 
kretariat se ustanovi za področja, na katerih je izvrševanje politike in zakonov 
ter predpisov in drugih splošnih aktov v izključni ali pretežni pristojnosti 
upravnih organov.« Menimo, da bi bilo določilo 1. odstavka, ki navaja področje 
družbenopolitične skupnosti, preširoko, zato predlagamo sprejetje variantnega 
predloga. 

K določilom 20. in 21. člena, v katerih se govori o ustanovitvi uprav in 
zavodov, so bili v razpravi izraženi pomisleki. Ce bi se zavodi ustanovili v 
delovnih organizacijah, bi finančno poslovali po načelih veljavne zakonodaje. 
Takim zavodom bi postal osnovni motiv dela formiranje dohodka, ne pa delo po 
nalogah skupščine. Menimo, da je takšna opredelitev zgrešena. Nuđenje sto- 
ritev bi postalo izredno drago. Zato bi morda ustrezala ustanovitev zavodov kot 
upravnih organov. 

V poglobljeni razpravi o 32. in 33. členu osnutka smo razmišljali, katere 
službe oziroma zadeve bi združili v skupnih strokovnih službah. Dovolj jasno 
je stališče glede glavne in sprejemne pisarne, ekonomata, računovodstva, admi- 
nistracije, ki dela za potrebe skupščine in izvršnega sveta. Kam in kako organi- 
zacijsko vezati, n. pr. kadrovsko službo, zadeve borcev narodnoosvobodilne 
vojne, krajevne skupnosti, vojaške in vojne invalide, pravno službo itd., je 
ostalo dokaj nerešeno vprašanje. 

K 42. členu, ki govori o ustanovitvi oddelkov namesto sekretariatov, je 
naše stališče v zvezi z 12 členom. V drugem odstavku 42. člena pa predlagamo, 
da se sprejme variantni predlog, in sicer da bi se odstavek glasil: »Oddelek 
sekretariata vodi načelnik, ki ga imenuje in razrešuje občinska skupščina 
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izmed članov izvršnega sveta.« To predlagamo zato, ker bi bili sicer predsed- 
niki komitejev in sekretarji sekretariatov vezani na rotacijski postopek, načel- 
niki pa, če niso člani izvršnega sveta, le na reelekcijo. Seveda se je zaradi tega 
potrebno zavestno opredeliti, kakšne zahtevke bomo postavili ljudem, ki bodo 
prevzemali in opravljali omenjene funkcije. 

Tudi k 53. členu predlagamo, da se sprejme variantni predlog, kajti me- 
nimo, da se je bolj realno za nomenklaturo enotnih nazivov v občinah 
dogovoriti na nivoju občin, za republiške upravne organe pa na nivoju re- 
publike. 

K 3. poglavju: Družbeni sveti naj se ustanovijo za upravna področja, za 
katera bodo organizirani individualni upravni organi. Kjer bodo organizirani 
kolegijski upravni organi, bi družbeni sveti povzročili le podvojitev postopkov 
in zadev. Družbeni sveti kot kolegijski organi bi oblikovali svoja stališča z 
drugim kolegijskim organom — komitejem. (Menimo, da bi razvitejše občine 
morale ustanoviti vsaj tri komiteje: komite za družbeno planiranje, komite za 
urbanizem, komunalne, gradbene in stanovanjske zadeve in komite za družbene 
dejavnosti. 

Določila 92. člena niso v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Menimo, 
da jih je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo ali pa jasno povedati, da 
ni upoštevana in zakaj ni upoštevana. 

V 8. poglavju, »Dohodek delovne skupnosti«, predlagamo, da se črta 113. 
člen ter drugi in tretji odstavek 118. člena. Mnenja smo, da bi ta dva člena 
v predlagani obliki preveč ožila samoupravne pravice delavcev v delovnih 
skupnostih, če bi bila namreč vsa dokončna odločitev v pristojnosti izvrš- 
nega sveta. Gre namreč za to, da sredstva, ki so dodeljena delovni skupnosti, 
niso neomejena, delavcem pa le mora biti poverjeno toliko zaupanja, da bodo 
v okviru svojih samoupravnih organov in na osnovi sprejetih aktov sposobni 
razpolagati z zaupanimi jim družbenimi sredstvi. Analogno tej opredelitvi naj 
samoupravno odločajo o razporeditvi sredstev, finančnih načrtih, zaključnih 
računih kot v drugih delovnih organizacijah, v katerih dokončno ne odloča 
izvršni svet. Tudi v 119. členu predlagamo, da se sprejme variantni predlog 
ter dodela tako, da bo nagrajevanje funkcionarjev v skladu z rezultati nji- 
hovega dela in prizadevanjem. 

V 10. poglavju, »Delovna razmerja delavcev v delovnih skupnostih uprav- 
nih organov«, nekateri členi prav tako niso usklađeni z zakonom o delovnih 
razmerjih. Konkretno mislimo tu na 151., 173. in morda še kakšen člen. Zakon 
o delovnih razmerjih vodilnim delavcem ali funkcionarjem ne daje pooblastil, 
kakršna so v teh in morda v še kakšnih drugih členih predlaganega osnutka. 
Zato menimo, da velja v takih primerih jasno povedati, ali s sprejetjem takih 
zakonskih določb zavestno kršimo drugo veljavno zakonodajo ali pa je po- 
trebno predlagani osnutek še temeljito pregledati ter ga po potrebi uskladiti. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Lojze 
Cepuš, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Lojze Cepuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na pomembnost državne uprave v sistemu družbenega samoupravljanja 
je naša delegacija posvetila tej drugi točki današnjega dnevnega reda dosti 
pozornosti. 
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Uvodoma poudarjam, da je pravilna odločitev, da se v osnutku zakona 
uredijo vprašanja, ki so bila do sedaj reševana v več zakonih. Podpiramo sta- 
lišče Republiškega sveta za vprašanje družbene ureditve, da v tem zakonu ne 
kaže razčlenjevati nalog, organizacije in sestava družbenih svetov, ker bosta 
to uredila zvezni in republiški zakon. Potrebno pa bi bilo proučiti, ali ne bi 
zakon natančneje opredelil odgovornosti in naloge organov do družbenih 
svetov. 

Dosti je bilo govora o 87. členu. Naša delegacija se ne strinja z vsebino 
drugega odstavka 87. člena osnutka, ki določa, da nadzor nad uporabo predpi- 
sov v upravnem postopku in predpisov o pisarniškem poslovanju opravljajo 
republiški oziroma občinski upravni inšpektorji. 2e v ustavi je opredeljeno 
razmerje med skupščinami, izvršnimi sveti in upravnimi organi. Izvršni svet 
je odgovoren za nadzor nad izvajanjem zakona o upravnem postopku in dru- 
gih predpisov ter nad delom upravnega organa. Iz tega sledi, da ni mogoče, 
da bi inšpekcijski upravni organ pooblastili, da samostojno ukrepa pri oprav- 
ljanju nadzora, ki je po ustavi in zakonu v pristojnosti izvršnega sveta. Zato 
je pravilno stališče in mnenje Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve. 

Nadalje menimo, da v predloženem osnutku niso rešena oziroma so 
pomanjkljivo obdelana naslednja vprašanja: odnos med upravnimi organi 
in strokovnimi službami v samoupravnih interesnih skupnostih glede raciona- 
lizacije; odnos do informacijskega sistema in njegove vloge pri modernizaciji 
uprave, odnos do avtomatske obdelave podatkov, registrov, računalnikov, gra- 
ditve informacijskega, komunalnega sistema itd. 

Skrb za razvijanje organizacijskih oblik, metod dela in tehnike sodobnej- 
šega upravnega delovanja je zanemarjena. Nihče organizirano ne skrbi za te 
stvari. Nadalje pri samoupravnem povezovanju je treba jasneje predvideti, 
da imajo lahko delovne skupnosti v okviru občin in mesta skupne samoupravne 
akte in določen usklajevalni koordinacijski samoupravni sistem. Pri sredstvih 
za delo upravnih organov je treba razčistiti, ali bodo morale imeti posamezne 
svoje žiro račune ali ne ali pa le interne finančne načrte. 

Še konkretne pripombe: 
K 37. členu: Ta člen določa, da namestnika funkcionarja imenuje in raz- 

rešuje organ, ki je pristojen za imenovanje funkcionarja, ki vodi upravni 
organ. To je mestna skupščina v konkretnem primeru, na predlog predsednika 
izvršnega sveta. V 3. odstavku istega člena je določeno, »če ni imenovan na- 
mestnik po določilih prvega odstavka, nadomešča funkcionarja drug funk- 
cionar ali vodilni delavec, ki ga določi Izvršni svet«. Po 3. odstavku 394. člena 
ustave SR Slovenije imenuje Skupščina SR Slovenije, na predlog predsednika 
Izvršnega sveta, izmed članov sveta republiškega sekretarja in druge funk- 
cionarje. Glede na to je določilo 3. odstavka 37. člena osnutka dokaj nelogično. 
Tudi 3. odstavek 37. člena osnutka zakona bi moral upoštevati to pravico 
predsednika Izvršnega sveta, tako da bi bil funkcionar oziroma vodilni dela- 
vec, ki nadomešča funkcionarja, ki vodi upravni organ, imenovan v soglasju 
s predsednikom Izvršnega sveta. 

K 82. členu: V 82. členu osnutka zakona je določeno, da o izločitvi uradne 
osebe iz občinskega upravnega organa oziroma funkcionarja, ki vodi občinski 
upravni organ, ter predsednika ali člana občinskega kolegijskega organa odloča 
organ, ki ga določi predpis obščinske skupščine. 
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Menimo, da bi bilo potrebno točno določiti, s katerim predpisom določi 
občinska skupščina organ, ki bo odločil o izločitvi uradne osebe — rešitev, da 
bi se organ odločil z odločbo za vsak primer posebej, bi zelo zavlekla upravni 
postopek, ali pa naj se določi načelno s posebnim predpisom. Tudi v tem pri- 
meru bi bilo treba določiti, s katerim predpisom, odlokom ali statutom. 

Menimo, da bi bila najenostavnejša rešitev, če bi bila to pristojnost ob- 
činskega upravnega organa, pristojnega za občo upravo, kateremu daje osnutek 
zakona v nadaljnjih členih od 85. do 87., še druge pristojnosti. Možno pa je 
tudi, da se za določanje v tej zadevi pooblasti izvršni svet, občinska skupščina 
pa odloča o pritožbi. 

K drugemu odstavku 91 člena: V tem odstavku je predvideno, da določi 
začetek in konec delovnega časa skupščina družbenopolitične skupnosti oziro- 
ma njen izvršni svet. Doslej je to določala vedno skupščina z ustreznim od- 
lokom. Menimo, da dvotirnost brez navedbe, kdaj je pristojen eden, kdaj drugi, 
ni primerna. 

K 180. členu: Po 270. členu ustave SR Slovenije je načeloma vedno 
dopustna pritožba zoper vsako odločbo na pristojni organ. Ustava res ne 
konkretizira, kako naj bo sestavljen pristojni organ, menimo pa, da je re- 
šitev, ki jo ponuja 180. člen osnutka zakona, le preveč formalistična. O zahtevku 
za varstvo pravic iz delovnega razmerja naj bi po predpisu odločal isti organ, 
ki je izdal izpodbijano odločbo, s to dopolnitvijo, da si pridobi še mnenje 
sindikata in funkcionarja oziroma mnenje delovne skupnosti oziroma njenega 
samoupravnega organa oziroma sindikata. Po tem predpisu nastopata tako 
rekoč tožnik in pa sodnik v eni in isti osebi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Cepuš! Besedo ima to- 
variš Zvonko Perlič, delegat iz občine Celje. Prosim! 

Zvone Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da posredujem štiri pripombe k osnutku zakona o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu. 

K 53. členu: Sprejemljivejše je variantno besedilo. Pri določbah o druž- 
benih svetih naj se vnese v zakon določilo, da se ti sveti ustanavljajo le pri 
individualnih upravnih organih, kajti kolegijski upravni organi so že tako in 
tako oblikovani na način, ki velja za družbene svete. Zato bi bila to, kot je 
že delegatka iz občine Žalec navedla, podvojitev. 

K 92. členu je naša sicer načelna pripomba, da je vprašljiva določba glede 
nadurnega dela, saj gre to določilo preveč v širino v primerjavi z zakonom 
o delovnih razmerjih, ki to tako določa. Formalno to določilo ni sporno, vse- 
binsko pa je vprašanje, če je taka širina nadurnega dela res potrebna. 

K 113. in 118. členu, ki govorita o pravicah delavcev v delovnih skup- 
nostih, menimo, da- ta dva člena dokaj grobo omejujeta, še bolj, kot so sedaj, 
samoupravne pravice delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov, in da 
takšno določilo pomeni med drugim tudi nezaupanje delavcem v upravnih 
organih. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rudi Smo- 
lar, delegat iz občine Slovenska Bistrica. Prosim, tovariš Smolar! 
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Rudi Smolar: Tovarišice in tovariši delegati! Naši delegati so v 
razpravi sprejeli naslednja stališča in mnenja: 

Podpiramo mnenje Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve 
glede nadzorstva nad izvajanjem predpisov v upravnem postopku (87. člen). 
Mnenja smo, da ni družbeno-pravne podlage za organiziranje posebnega in- 
špekcijskega organa, saj je izvršni svet odgovoren za nadzor nad izvajanjem 
zakonov in nad delom upravnih organov. Hkrati pa menimo, da bi organizira- 
na posebna služba, ki bi nadzorovala izvajanje zakona o upravnem postopku in 
o tem obveščala izvršni svet, opravljala strokovno instruktažo ter dajala stro- 
kovne nasvete v zvezi z delom pri izvajanju zakona itd. 

Podpiramo mnenje Republiškega sveta za vprašanje družbene ureditve 
glede opredelitve, da se opravljanje inšpekcijskega nadzora iz občinske pri- 
stojnosti praviloma organizira v medobčinskih organih (61. člen, prvi odstavek). 
Mnenja smo, da je organiziranje in opravljanje inšpekcijskega nadzora v 
pristojnosti občine oziroma funkcija in odgovornost občine. Občina se samo- 
stojno odloča, ali bo sama organizirala te organe ali pa se bo prostovoljno 
sporazumevala z eno ali več občin, da bodo organizirale skupen organ. Oce- 
njujemo, da je predlagatelj pri pripravi osnutka zakona preveč upošteval 
potrebe republiških upravnih organov in aplikativno vezal nanje vse občine 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predlagamo, da Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun izdela model organizacije uprave v eni izmed občin. Ce je to možno 
in sprejemljivo, predlagamo, da to stori za občino Slovenska Bistrica. 

Ocenjujemo, da bo dosledno izvajanje zakona v praksi povzročilo po- 
večanje števila zaposlenih v republiških in občinskih organih. To je v nasprotju 
z družbenimi prizadevanji na področju zaposlovanja. V zakon naj se vnesejo 
določbe, ki bodo omogočale ustanovitev koordinacijskih komisij tudi pri izvrš- 
nih svetih občinskih skupščin, kot je to določeno v 197. členu oziroma v 
varianti drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

K 42. členu: V variantnem dodatku naj se pred besedo »izmed« doda be- 
seda »praviloma«. 

K 44. členu: Natančneje naj se opredeli, h kateremu upravnemu organu 
pripadajo krajevni uradi. Prva alinea prvega odstavka 45. člena naj se 
preformulira v tem smislu, da krajevni uradi lahko opravljajo administrativno- 
tehnična opravila za delovanje delegatskega sistema v krajevni skupnosti. 

K 119. členu: Sprejme naj se besedilo nakazane variante. 
K 158. členu: Sprejme naj se besedilo nakazanega člena. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stane 
Letonja, delegat iz občine Kočevje! 

Stane Letonja: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin je na zasedanju dne 3. 11. in 8. 11. dalj 
časa razpravljala o osnutku zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih organih. 

Pri načelni obravnavi se je skupina delegatov strinjala s stališči pred- 
lagatelja in stališči Republiškega sveta za vprašanje družbene ureditve, da 
se v republiški zakon ne vnašajo določila zveznega zakona s tega področja. 
Kljub temu skupina delegatov meni, da osnutek zakona dovolj ne izraža ten- 
denc preobrazbe državne uprave. Temeljna naloga tega zakona je družbeno 
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preobraziti delo državne uprave, ki naj se razvije na socialistični samoupravni 
osnovi. Menimo, da bi bilo potrebno posvetiti nekaj več pozornosti členom, 
ki govore o odločanju ene osebe. Proizvodno združeno delo takih odločitev ne 
pozna. V mislih imamo zakon o združenem delu. Skupina delegatov je glede 
mnenj, stališč in predlogov komisij in odborov Zbora občin Skupščine Soci- 
alistične republike Slovenije ugotovila naslednje: 

Sprejmejo naj se pripombe Zakonodajno-pravne komisije k členom 42, 
63, 93, 122, 123, 136, 161, 162, 163, 168, 180, 195, 220, 223 in 275. Prav tako naj 
se sprejmejo pripombe Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem k 53. 
členu, 78., 1,19. in 158. členu. Nadalje naj se sprejme pripomba odborov za 
družbenopolitični sistem vseh treh zborov k 35. členu in 61. členu. V celoti se 
podpira tudi predlog Komisije za narodnosti k 12. členu. 

V razpravi na sestanku skupine delegatov je bilo med ostalim zavzeto 
stališče, da bo potrebno čimprej tej skupščini predložiti predlog zakona o si- 
stemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ter republiških upravnih organih in da se morajo po sprejetju tega 
zakona še hitro sprejeti akti, ki jih nalaga ta zakon. Le na ta način bo možno 
začeti preobrazbo državne uprave. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Letonja! Besedo ima 
tovarišica Vida Brumen, delegatka iz občine Lenart! 

Vida Brumen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori skupščine občine Lenart so na seji 6. novembra v načelni obravnavi 
podprli osnutek zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skup- 
šine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. V razpravi o posameznih 
členih osnutka zakona pa so v zborih bila sprejeta naslednja mnenja oziroma 
predlogi: 

K 8. členu: V drugem in tretjem odstavku opredeljeno uresničevanje od- 
govornosti izvršnih svetov oziroma upravnih organov in postopek za oceno 
njihovega dela ter za ugotavljanje vzrokov, ki so povzročili nezadovoljivo 
stanje, je po našem mnenju premalo konkretno. Predlagatelj zakona naj ob 
pripravi predloga zakona ta določila ponovno prouči, opredeli poenotene kon- 
kretne vsebinske kriterije, na podlagi katerih bi potem skupščine družbeno- 
političnih skupnosti lahko sprejele tudi predvidene akte. Menimo, da bi se z 
enotnimi merili lahko izognili morebitni subjektivni oceni pri ugotavljanju 
odgovornosti. 

K 17. členu: V povezavi z 41. in 42. členom bi povedala samo to, da v 
celoti podpiramo predlog tovarišice iz Žalca. Naš predlog je enak. Prav tako k 
19. členu. 

K 30. členu: V drugem odstavku je določilo, da upravni organi lahko 
opravljajo naloge s svojega delovnega področja tudi za samoupravne interesne 
skupnosti, v skladu z dogovorom, ki ga sklenejo skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Menimo, da bi 
lahko tak dogovor sklepali izvršni sveti, ne pa delegatske skupščine, da jih 
ne bi obremenjevali z morebitnimi formalnimi zadevami. 

K 42. členu: V zvezi z imenovanjem načelnikov dajemo tudi mi predlog, 
kakršnega sta dali občini Žalec in Slovenska Bistrica. 

K 44. členu: Imamo enako pripombo kot delegat iz občine Slovenska 
Bistrica. K 45. členu naj se doda, »da krajevni uradi lahko opravljajo admini- 
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strativno-tehnična opravila«. Stem bi postalo smiselno določilo drugega od- 
stavka 45. člena, ki govori o sporazumu za opravljanje takih opravil. 

K 53. členu: Podpiramo predlog občin Žalec in Celje, ker je naš predlog 
enak. 

K 61. členu: V zvezi z organizacijo inšpekcijskih služb menimo, da^ sta 
organizacija in opravljanje inšpekcijskega nadzorstva v pristojnosti občine. 
To je funkcija in odgovornost občine. Pravica občine je, da samostojno odloča, 
kako bo za opravljanje te funkcije sama organizirala ustrezne organe. Zato 
menimo, da zakon ne more normativno zavezovati občin, da inšpekcije iz pri- 
stojnosti občin organizirajo praviloma v skupnih medobčinskih inšpekcijskih 
organih. Zakon naj bi sicer predvidel tudi možnost oziroma osnovne elemente, 
da občine na podlagi prostovoljnih opredelitev organizirajo skupne inšpekcijske 
organe, morda zaradi racionalnejših oblik dela, večje strokovnosti, učinkovito- 
sti in tako dalje. Vendar pa naj bo to sporazumna in prostovoljna odločitev 
zainteresiranih občin. 

K členu 87: V celoti podpiramo stališča Republiškega sveta za vprašanja 
družbene ureditve. 

K 119. členu: Podpiramo variantni predlog, enako kot občina Slovenska 
Bistrica. 

K 158. členu: Podpiramo osnovno besedilo, ne pa variante. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Brumen! Besedo 
ima tovarišica Kristina Kobal, delegatka iz občine Kranj. Prosim! 

Kristina Kobal: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je s sprejetjem zakona o sistemu 
državne uprave in drugih zakonov, ki so v pripravi, po dolgem času spet v celoti 
s predpisi urejeno področje državne uprave v širšem smislu. 

Prav je, da so v osnutek vključene tudi posebne določbe o inšpekcijah o 
izvajanju zakona o upravnem postopku in delovnem času. Mislimo celo, da bi 
bilo smotrno vanj vključiti tudi določbe o dopolnilnem izobraževanju, pri- 
pravništvu in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih, kar pa zaradi 
različnih faz pripravljanja obeh zakonov najbrž ne bo uresničljivo. Vsekakor pa 
bi morali doseči, da se ne bi določbe s tega področja pojavljale ali celo po- 
navljale v drugih predpisih. Obseg osnutka je velik. Pri tako velikem obsegu 
je velika nevarnost nepreglednosti, ponavljanj in neusklajenosti, katerim se ni 
uspelo povsem izogniti. 

Glede vsebine osnutka je treba še povedati, da v sistemskem delu malo 
dopolnjuje zvezni zakon, na primer pri vprašanju položaja, vloge, pravic, 
dolžnosti in odgovornosti izvršnih svetov in upravnih organov, zato vsebina 
v prvem členu ni popolnoma točna. Določbe o tem vsebuje samo prvo po- 
glavje, pa še te so večinoma povzete po zveznem zakonu. 

Na splošno posveča osnutek veliko večjo pozornost vprašanjem, ki za- 
devajo upravne organe, kot pa tistim o izvršnih svetih. Celo pri splošnih 
določbah so na primer opredeljene obveznosti na področju ljudske obrambe in 
družbene samozaščite samo za upravne organe. Najbrž bi se dalo opredeliti 
nekatere skupne posebnosti občinskih izvršnih svetov, po katerih se ti raz- 
likujejo od zveznega ali republiškega, podobno kot osnutek vsebuje posebne 
določbe za občinske upravne organe. 
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Za občino je vprašljiva ureditev, da so sekretarji brezizjemno člani izvrš- 
nega sveta. Glede na opredelitev v 19. členu bodo sekretariati ustanovljeni 
tudi za nekatera sicer izredno pomembna upravna področja, za katera pa je 
dosedanja praksa pokazala, da morejo njihovi predstojniki po funkciji raz- 
meroma malo prispevati k uspešnemu delu izvršnega sveta. Posamezni člani 
izvršnega sveta lahko pokrivajo več takih področij. Zato naj bi ostala ureditev 
iz 25. člena zveznega zakona. 

Ker bodo oddelki ustanovljeni za manjši obseg upravnih opravil na dolo- 
čenem področju, ni sprejemljiv variantni dodatek k 42. členu. Ponovno bi bilo 
treba presoditi, ali je ustrezna samostojnost posameznega občinskega uprav- 
nega organa v delovnem, finančnem in samoupravnem pogledu, posebno ker 
bodo v občinah tudi v prihodnje ne tako redko razmeroma majhni upravni 
organi. Občinski upravni organi v večji meri kot republiški sestavljajo celoto, 
ki jo bo z mehanizmi, predvidenimi v osnutku, težko ohraniti. Prepričani smo, 
da je dovolj vsebinskih razlogov za predloženo rešitev. Obseg samoupravljanja, 
ki ga bodo uresničevali delavci v upravnih organih, bi bilo mogoče zagotoviti 
tudi ob tesnejši organizacijski povezanosti upravnih organov. Glede učin- 
kovitosti njihovega delovanja pa so vredni poudarka razlogi proti rešitvi v 
osnutku zakona. 

Pretres oziroma dopolnitev zaslužijo tudi nekatera razmerja med re- 
publiškimi in občinskimi organi, ki bi v prvi vrsti morala biti vzpostavljena 
med istovrstnimi organi, ne pa da ima na primer republiški izvršni svet večje 
pristojnosti do občinske skupščine kot občinski izvršni svet do organizacij 
združenega dela. Razmerja do samoupravnih interesnih skupnosti niso povsem 
jasna. Načelno bi tudi ta morala potekati med istovrstnimi organi. Le izvršni 
svet se zaradi svoje odgovornosti za stanje v družbenopolitični skupnosti nujno 
pojavlja tudi v razmerju do skupščine samoupravne interesne skupnosti. Pa še 
to razmerje bi bilo treba natančneje opredeliti ob upoštevanju dejstva, da je 
izvršni svet pravzaprav izvršilni organ tudi skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti, vsaj kadar te odločajo enakopravno z zbori skupščin v družbeno- 
političnih skupnostih. 

Osnutek ne ureja tudi nekaterih drugih zadev, ki bi jih po našem pre- 
pričanju moral, pa jih prepušča drugim predpisom, družbenim dogovorom, 
samoupravnim sporazumom ali samoupravnim splošnim aktom. To so predvsem 
splošna načela za notranjo organizacijo, za določitev organa za izločitve v 
upravnem postopku, za način programiranja in vrednotenja nalog, za hujše in 
tudi lažje kršitve delovnih obveznosti itd. Vseh pripomb ne bi navedla, ker 
jih bomo predložili zboru. 

Poleg tega so tudi nekatere formulacije v osnutku premalo določene, ne 
dovolj razumljive ali pa nedosledne. Teh pripomb je precej, zato tudi teh ne bi 
navajala. Pripravili smo jih v pismenem izvodu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Dragica Larnsak, 
delegatka iz občine Lendava! 

Dragica Larnsak: Tovarišica predsednica, tovariišce in tovariši 
delegati! Osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu ter 
o republiških upravnih organih so v lendavski občini obravnavali tudi zbori 
občinske skupščine. Zbori skupščine so podprli usmeritve, podane v osnutku 
zakona, in izrazili prepričanje, da bo s sprejetjem tega zakona, kakor tudi 



10. seja 297 

zakona o družbenih svetih, storjen pomemben napredek pri urejanju zadev 
na tem področju. Tu smo v precejšnjem neskladju z doseženimi spremembami 
v družbenopolitičnem sistemu, ki so nastale s sprejetjem nove ustave in zakona 
o združenem delu ter z dokumenti kongresov Zveze komunistov. 

Zbori Skupščine, pri tem pa zlasti delavci v organih uprave in Izvršni 
svet, so zlasti temeljito proučili vse variantne predloge ter se do njih opredelili. 
Na osnovi teh opredelitev in razprave na seji Skupščine delegati predlagamo: 

K 19. členu: Pri tem členu predlagamo, da se varianta prvega odstavka 
črta. Menimo, da naj bi se sekretariat ustanovil za tista področja in funkcije, 
ki so v izključni ah pretežni pristojnosti družbenopolitične skupnosti, ker 
gre za širše področje, kot pa če se ustanovi sekretariat le s področja pristojno- 
sti upravnih organov. 

K 42. členu: Predlagamo, da naj se črta variantni dodatek, kar pomeni, da 
se načelnik oddelka lahko imenuje izmed članov izvršnega sveta in tudi izmed 
delavcev, ki niso člani izvršnega sveta. 

K 53. členu: Varianta naj se upošteva, kar pomeni, da naj bi nomenklaturo 
enotnih nazivov za skupine istovrstnih del in nalog in enotne zahteve glede 
strokovne izobrazbe in drugih pogojev določili izvršni sveti občinskih skupščin 
z dogovorom. 

K 119. členu: Varianta naj se upošteva in prispevek vodilnih delavcev in 
delavcev s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje izvršni svet, naj bi ugotavljala 
delovna skupnost, v katero spadajo vodilni delavci in delavci s posebnimi 
pooblastili, in ne izvršni organ — izvršni svet. 

K 158. členu: Varianta naj se upošteva. Delavci delovnih skupnosti samo- 
upravnih organov naj bi s samoupravnim sporazumom določili primere in 
pogoje, na podlagi katerih je možno razporediti delavca na druga dela in 
naloge v drugi upravni organ, ki ustrezajo njegovi izobrazbi. 

K 162 členu: Ta člen opredeljuje ukrepe za kršitev delovnih obveznosti. 
Predlagamo, da bi naj pri tretjem ukrepu, to je razporeditev k drugim delom 
in nalogam za čas od enega do šest mesecev, čas ukrepa podaljšali od enega 
meseca do največ enega leta, kot opredeljuje 151. člen zakona o delovnih 
razmerjih. 

K 197. členu: Ta člen določa sestavo in delovno področje koordinacijske 
komisije pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Predlagamo, da naj se 
upošteva varianta 2., 3. in 4. odstavka, kjer je določeno, da koordinacijsko 
komisijo sestavljajo predsednik in podpredsednik Izvršnega sveta in da lahko 
na seji sodelujejo tudi funkcionarji, ki vodijo republiški upravni organ, kadar 
se razpravlja o zadevah njihovega delovnega področja. 

K 210. členu: Varianta naj ostane, kar pomeni, da ostane tudi ta člen. 
K drugim določbam osnutka zakona Skupščina nima pripomb. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Pismeni prispevek k razpravi je predložila 
tovarišica Kristina Kobe iz občine Šmarje pri Jelšah. Pripombe, predloge in 
mnenja pa so predložile tudi skupine delegatov iz občine Ljutomer, Ljubljana- 
Šiška, Radlje ob Dravi, Koper, Domžale in Skupščina občine Murska Sobota. 

Zeli še kdo razpravljati k tej točki dnevnega reda? Pismenih prijav ni 
več. Zeli besedo predstavnik predlagatelja? Prosim, besedo ima tovarišica 
Mara Zlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije! 
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Mara 2 1 e b n i k : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V imenu predlagatelja se zahvaljujem za tako obsežno razpravo, ne samo 
na tem zboru, temveč tudi na vseh drugih nivojih. Prav gotovo pa današnja 
razprava dokazuje, da je bila v občinskih sredinah, na regionalnih posvetih, 
ponekod celo v samih zborih občinskih skupščin poglobljena razprava. Poglo- 
bljena razprava je bila tudi v telesih naše skupščine. Prav gotovo bodo vse 
pripombe, predlogi, sugestije, ki ste jih podali, koristno služili pri nadaljnji 
pripravi zakona. 

Zagotavljam, da bo predlagatelj zakona proučil vse predloge, pobude in 
pripombe, vendar pa moram z nekaterimi že danes polemizirati. Moram reči, 
da vse pripombe niso enotne oziroma da si nekatere tudi nasprotujejo. Na- 
vedla bom nekatere primere, z namenom, da bi sprejeli rešitve, ki so najpri- 
mernejše oziroma ki so v skladu s sistemsko usmeritvijo. 

Tukaj je bila zelo enotno izrečena pripomba glede ustanavljanja družbe- 
nih svetov pri kolegijskih upravnih organih in izraženo je bilo mnenje, da 
naj bi se družbeni sveti ustanavljali samo pri individualno vodenih upravnih 
organih. Nasprotno pa je bilo včeraj v Družbenopolitičnem zboru izoblikovano 
stališče, da ni mogoče izključiti možnosti, da se pri kolegijskih upravnih organih 
ustanovijo družbeni sveti. In če ustanavljamo družbene svete, potem imajo prav 
gotovo lahko mesto tudi v kakšnem kolegijskem upravnem organu bodisi za 
upravni organ kot celoto ali pa samo za posamezno upravno področje. 

Naj povem, kako mi razmišljamo: Na primer na nivoju republike imamo 
kolegijski upravni organ za področje tržišča in cen v bodoče bo verjetno sodilo 
še področje turizma. Menimo, da je prav gotovo področje cen tisto, ki bo v 
okviru takega komiteja terjalo posebno družbeno delo, morda tudi za področje 
preskrbe in turizma. To je ena plat. 

Na drugi strani pa bi bilo možno ustanoviti družbeni svet tudi za več ko- 
legijskih upravnih organov. Prav gotovo pa jih zakon ne bo silil tam, kjer 
zanje ni potrebe. To bi bilo nesmiselno! To pa velja tako za individualni 
upravni organ kakor tudi za kolegijski upravni organ. Zato mislim, da v za- 
konu ne gre zapirati možnosti za ustanovitev družbenega sveta tudi pri kole- 
gijskem upavnem organu, čeprav je seveda res, da je do določene mere druž- 
beni vpliv v kolegijskem organu že v večji meri zagotovljen, glede na njegovo 
sestavo. Ni pa rečeno, da se ne bo pokazala potreba po ustanovitvi tudi druž- 
benega sveta. 

Nadalje so različna stališča glede organizacije medobčinskih inšpekcijskih 
služb. Strinjam se, da ne bi kazalo v zakonu te usmeritve tako napisati, da bi 
se za vsako ceno ustanavljale medobčinske službe. To je prav gotovo stvar 
odločitve samih občin. Na kateremkoli nivoju se bodo medobčinske inšpekcijske 
službe ustanavljale, ali v občini ali na medobčinskem nivoju, v vsakem pri- 
meru ostane to služba občine in je njej odgovorna. Formulacija oziroma ta od- 
ločitev v osnutku zakona je sledila ugotovitvam tudi iz občinskih središč, 
da so bile v preteklosti medobčinske inšpekcijske službe učinkovitejše. In če 
nam gre za učinkovit inšpekcijski nadzor, potem je po našem mnenju prav, 
da tudi organizcijo podredimo temu smotru. 

Pa še nekaj nasprotujočih mnenj je. Seveda ne bi hotela danes prejudi- 
cirati rešitve v nobeni smeri, ker tega tudi ne smem in ne morem. Vse pri- 
pombe bomo proučili in seveda potem predlagali rešitve, ki bodo najbolj v 
skladu s političnimi in ostalimi usmeritvami novega sistema. 



10. seja 299 

Del pripomb, zlasti tudi tiste z regionalnih posvetov, pa seveda kaže na 
to, da ob tej razpravi mnogi razpravljalci, delegati in drugi, niso imeli pred 
seboj zveznega sistemskega zakona. To je razumljivo. Najbrž v teh razpravah 
ni bilo možno opraviti vseh primerjav. Zato je mnogo pobud in predlogov, da 
naj bi v naš zakon vnesli tiste določbe, ki so že v zveznem zakonu. To velja 
zlasti za nekatera razmerja med izvršnimi sveti in upravnimi organi, do skup- 
ščine itd. Delegati, ki so sodelovali že v prvi fazi, to se pravi pri predlogu 
za izdajo, vedo za zahtevo, naj v republiškem zakonu ne ponavljamo določb, 
ki so podrobno razčlenjene v zveznem zakonu. Odločili smo se, da prenesemo 
iz zveznega zakona zlasti tiste določbe, ki zagotavljajo celovitost in preglednost 
formulacij v republiškem zakonu. Seveda pa bo kljub temu vsaka konkretna 
pripomba, ki je bila v tem smislu izražena, pri nadaljnjem delu proučena. 
Skupščini bomo tudi sporočili ob predlogu zakona, kaj smo lahko, česar pa 
glede na tako stališče nismo mogli upoštevati. 

V zvezi s splošno pripombo, da zakon zmanjšuje obseg samoupravnih pra- 
vic delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov, pa je treba opozoriti 
na naslednje. Obseg in vrste samoupravnih pravic zaradi enotnosti določa 
zvezni zakon, v skladu z ustavo. Seveda naš zakon teh določil zveznega za- 
kona, ki je bil aprila meseca sprejet, ne more spreminjati. Ne moremo določiti 
nečesa, kar ne bi bilo v skladu z osnovnimi principi zveznega zakona. 

Osnutek zakona zato ureja le način uresničevanja teh pravic, obveznosti 
in odgovornosti. Pri tem je treba opozoriti, da veljavni zakon o samouprav- 
ljanju iz leta 1965, poleg odločanja o sredstvih skupne porabe in volitev samo- 
upravnih organov, določa, da o vseh drugih vprašanjih in samoupravnih sploš- 
nih aktih odločajo delavci v soglasju s predstojnikom. Ta institut, to se pravi 
odločanje v soglasju, je v predloženem osnutku docela opuščen in je odlo- 
čanje o samoupravnih pravicah dejansko v pristojnosti delovnih skupnosti. 

Glede na osebno odgovornost predstojnika pa je predvidena le njegova 
intervencija v primerih, ko je s samoupravnim splošnim ali posamičnim aktom 
delovne skupnosti kršen zakon ali drug predpis ali ogroženo pravočasno in 
uspešno opravljanje funkcij organa. V primerih, ko delovna skupnost ne bi 
upoštevala opozorila predstojnika, naj bi odločal izvršni svet. Pri odločanju o 
delovnih razmerjih imata vpliv tako delovna skupnost kot predstojnik. V tem 
delu zakona, na primer pri disciplinski odgovornosti in podobno, bo predlaga- 
telj poskušal, v skladu z danimi pripombami, zagotoviti večji vpliv delovne 
skupnosti. 

Veliko pripomb, ki jih je z regionalnih posvetov posredoval tovariš Peter 
Hedžet, pa se nanaša tudi na uresničevanje naloge organov državne uprave. 
To je možno uveljavljati z novimi metodami dela, ne da bi čakali na spre- 
jetje zakona. Prav gotovo so najpomembnejše tiste naloge, ki zadevajo večje 
odpiranje državne uprave nasproti vsej družbeni strukturi in organiziranemu 
družbenopolitičnemu vplivu. 

Delegati terjajo pomoč, nekateri tudi v tej smeri, da bi se izdelal model 
za občinsko upravo. Prav gotovo Izvršni svet in Republiški sekretariat za pra- 
vosodje, organizacijo uprave in proračun pomoči ne bosta odrekla sodelovanja, 
nasprotno, z občinami bosta sodelovala in jim bosta svetovala in nudila stro- 
kovno pomoč. 

O modelu samem danes ne bi rekla še ničesar. Morda bi ustrezal občini 
Slovenska Bistrica, vprašanje pa je, če bi bil enak model uporaben tudi za 
drugo občino. Mislim pa, da je predvsem tudi naloga Skupnosti slovenskih 
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občin in njene sekcije za organe uprave, da se aktivno vključi v vse te pri- 
prave in da skuša nuditi največjo pomoč. Pomagali bomo tudi mi z vsemi 
svojimi razpoložljivimi močmi, ki jih pa posebno veliko ni. 

Moram reči tudi to, da bomo k predlogu zakona predložili pregled vseh 
tistih vprašanj (to se že pripravlja), ki naj bi jih urejali posamezni podzakon- 
ski in samoupravni splošni akti. Delegati bodo pri sprejemanju zakona vedeli, 
katera vprašanja bodo urejena v teh drugih aktih, da ne bi bil ta sistemski 
zakon preobsežen, prepodroben in zato tudi seveda nepregleden. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Žlebnik! Želi še 
kdo razpravljati ali v tej zvezi postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) Če ne želi 
nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
občinskih skupščin, skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Osnovni kriterij pri upoštevanju teh pripomb pa ostaja slej ko prej naj- 
večja skladnost zakona z osnovno sistemsko usmeritvijo, hkrati pa naj občin s 
posameznimi podrobnostmi ne omejuje, tako da se bodo lahko uveljavile nji- 
hove posebnosti. 

4. Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
naj v skladu s svojo ustavno in zakonsko dolžnostjo zagotavlja strokovno po- 
moč občinskim upravnim organom in jim pomaga, da se bodo lahko čimprej 
po sprejetju zakona organizirali v smislu njegovih določb. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Predlagam, da opravimo pred odmorom še 3. točko dnevnega reda, 
to je predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ga je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, 
namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. 

Uvodno obrazložitev smo prav tako poslušali na skupnem zasedanju. K tej 
točki dnevnega reda sta bila posebej povabljena Inštitut za javno upravo pri 
Pravni fakulteti in Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavali so ga Odbor za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti, Komisija za vo- 
litve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki so predložili pismena poročila, naš odbor pa tudi dodatno poročilo. 

Želijo morda poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni si- 
stem tovariš Peter Hedžet, Komisije za narodnosti tovariš Gianfranco Sillian, 
Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve predsednik Franjo 
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Turk in Zakonodajno-pravne komisije tovariš Miro Samardžija poročila ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Danica Potočnik, delegatka iz 
občine Slovenj Gradec! 

Danica Potočnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov Skupščine občine Slovenj Gradec za delegiranje de- 
legatov v Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na 
svoji seji dne 3. novembra 1978 obravnavala tudi predlog za izdajo zakona o 
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, ki ga je Skupščini SiR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet. 

Delegati so v načelni razpravi podprli odločitev o izdaji zakona in posebno 
pozornost namenili republiškemu upravnemu organu za turizem. Bili so mne- 
nja, da vloga republiškega upravnega organa za turizem doslej ni bila ustrezno 
ovrednotena in da je potrebno položaj tega upravnega organa v prihodnje 
razširiti in ustrezneje ovrednotiti. Upravnemu organu za turizem naj bi bila v 
bodoče prepuščena večja samostojnost in dan večji poudarek, saj predstavlja 
turizem pomembno gospodarsko panogo, ki ustvarja tudi pomemben dohodek. 

V tem smislu delegati predlagajo ponovno proučitev vloge in na tej pod- 
lagi organizacijo republiškega upravnega organa za turizem. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? Pismenih prijav ni. Če 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora in pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Milana Baškoviča, 
sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda sta bila še posebej povabljena Republiški svet 

za vprašanja družbene ureditve in Republiški svet za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko. 

Predlog za izdajo zakona s tezami ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog za 
izdajo in osnutek zveznega zakona o družbenih svetih ter mnenja in stališča 
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Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, ki so bila objavljena v 
Poročevalcu. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni 
poročili. Želita morda poročevalec Odbora tovariš Peter Hedžet in poročevalec 
Zakonodajno-pravne komisije tovariš Miroslav Samardžija poročili tudi ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ciril Plut, de- 
legat občine Krško. Prosim! 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Iz 
vsebine predlaganih tez za zakon o družbenih svetih povzemamo, da gre za 
pomemben zakon, s katerim bodo ustvarjene širše možnosti za uresničevanje 
socialistične samoupravne demokracije. Zato daje delegacija Skupščine občine 
Krško vso podporo pobudi za izdajo zakona in osnovnim usmeritvam v pred- 
loženih tezah, h katerim pa posredujem naslednja stališča in predloge: 

1. Zakon o družbenih svetih naj bi bil predvsem sistemski zakon, ki bi 
omogočal oblikovanje družbenih svetov kot družbenih organov za organiziran 
družbeni vpliv na razvijanje in zagotavljanje demokratičnega in samouprav- 
nega odločanja na delegatski osnovi ter ustvarjalnega spodbujanja razvoja 
družbenih odnosov in na urejanje družbenih zadev. 

V skladu s takšno opredelitvijo naj bi zakon opredelil ustanavljanje druž- 
benih svetov v družbenopolitičnih skupnostih na podlagi družbenega dogovora 
in iz njega izhajajočih odnosov, ki ga sklenejo udeleženci. 

Poudarjeno družbeno verifikacijo naj bi svet dobil v zakonski določbi, da 
predsednika sveta in tudi njegovega namestnika izvoli skupščina družbeno- 
politične skupnosti. Glede udeležencev pri delu družbenih svetov pa se v celoti 
daje podpora besedilu 6. člena predlaganih tez. 

2. Zakon naj bi določal obvezno ustanovitev družbenih svetov v družbe- 
nopolitični skupnosti, kot alternativo oziroma možnost pa tudi za posamezne 
upravne organe oziroma upravna področja. 

Ze v samem zakonu se je treba izogniti možnostim za podvojitev dela druž- 
benih svetov in obstoječih delovnih teles. 

Zakon pa naj ne bi opredeljeval družbenih svetov pri družbenopolitičnih 
organizacijah, ker sta zlasti v Socialistični zvezi delovnih ljudi težišče in me- 
toda dela zlasti v sekcijah. 

V zvezi s tem ne bi smeli prezreti nevarnosti, da bi zaradi večjega števila 
svetov in pri ra-zličnih organizacijah in institucijah razvodenela osnovni namen 
in funkcija družbenih svetov. Hkrati pa obstaja nevarnost, da bi družbeni 
sveti prevzeli pristojnosti obstoječih delovnih teles ali pa se v praksi z njimi 
istovetili. 

3. V besedilu 10. člena bi bilo potrebno določneje opredeliti delovanje 
koordinacijskih odborov in jih morda funkcionalno vezati na ustrezen upravni 
organ oziroma službo skupščine družbenopolitične skupnosti, da bi se tako za- 
gotovila kontinuiteta dela in izvajanje programa družbenega sveta. 

4. Prav tako predlagamo, da se predvidena določila, da so upravni organi 
in strokovne službe dolžne opravljati strokovne naloge za potrebe družbenega 
sveta, razširijo še na izvršni svet, ker bo nemalokrat potrebno pripraviti gra- 
divo z več upravnih področij in bo potrebno kolektivno delo. 
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5. V zvezi z določbami 12. člena smo mnenja, da naj bi svet namesto pred- 
logov oblikoval stališča, s čimer bi bilo besedilo tega člena tudi vsebinsko uskla- 
jeno z besedilom 3. člena predlaganih tez. 

6. Mnenja smo tudi, da v 16. členu ne bi kazalo obligatorno postaviti ude- 
ležbe in enakopravnega sodelovanja predstojnika upravnega organa v zadevah 
v resorni pristojnosti, ker je dolžan gradivo pripraviti, medtem ko je delo 
sveta družbena funkcija, in sicer obravnavanje načelnih vprašanj in dajanje 
pobud. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Ali želi še kdo besedo? Ce ne želi nihče 
več razpravljati, predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Odrejam odmor do 12,35. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednica Silva Jereb : Nadaljujemo sejo zbora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih de- 
lavcev v državnih organih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obrav- 
navo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Vlada Tanceta, namestnika 
republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Uvodno obrazložitev smo prav tako poslušali na skupnem zasedanju. K 
tej točki dnevnega reda je bila še posebej povabljena Izobraževalna skupnost 
Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Predlog za izdajo zakona so obrav- 
navali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravo- 
sodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili tudi pismena poročila, 
Odbor za še dodatno poročilo. 

Želijo poročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem to- 
variš Peter Hedžet, Komisije za pravosodje tovarišica Vida Vidovič in Zakono- 
dajno-pravne komisije tovariš Miro Samardžija poročila tudi ustno dopol- 
niti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Zvonko Perlič, delegat iz občine 
Celje. Prosim, tovariš Perlič! 

Zvonko Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Dele- 
gati naše skupine menijo, da bi bilo potrebno v prehodnih določbah osnutka 
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povedati, kako urediti te stvari, ki jih zakon določa za že zaposlene delavce v 
upravnih organih. Vsa določila se namreč nanašajo na pripravnike in menimo, 
da je tu določena nejasnost. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) Pro- 
sim, tovariš Lojze Cepuš, delegat Ljubljane! 

Lojze Cepuš: Naša delegacija meni, da bi bilo potrebno spremeniti 
naslov. Naslov predloga za izdajo zakona je preozek in ne odraža intencij za- 
kona. Zato predlagamo, da bi to imenovali zakon o pripravništvu, strokovnih 
izpitih in izobraževanju delavcev v državnih organih. 

Predlagamo tudi, da zakon ne bi konkretno urejal le pripravništva, stro- 
kovnih izpitov in pa načina preverjanja znanja, temveč naj bi kot delovno ob- 
veznost delavcev v državnih organih opredelil tudi družbenopolitično in 
splošno izobraževanje, kar bi bilo v skladu z nami, ki delamo v gospodarstvu, 
oziroma z zakonom o združenem delu. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predla- 

gam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 

in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pripombe, dane v 
razpravi na seji Zbora. 

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 6. točko dnevnega reda, to je na problematiko 
uresničevanja inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji. 

Gradivo je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. Izvršni svet 
je za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika repu- 
bliškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Zeli morda predstavnik predlagatelja gradivo tudi ustno dopolniti? (Ne.) 
Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo 
morda predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem tovariš Peter Hedžet, 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
tovariš Vinko Hrovatič in Zakonodajno-pravne komisije tovariš Miro Samar- 
džija poročila tudi ustno dopolniti? (Ne.) 

Družbenopolitični zbor je problematiko o uresničevanju inšpekcijskega nad- 
zorstva v SR Sloveniji obravnaval na svoji včerajšnji seji in je po razpravi 
sprejel ustrezen sklep. Ugotovil je, da so predlagani sklepi in priporočila za 
nadaljnje uveljavljanje inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji namenjeni 
v glavnem Izvršnemu svetu, ki lahko v okviru svoje pristojnosti usmerja delo 
inšpekcijskih organov in po potrebi sprejema tudi ustrezne ukrepe za do- 
sledno izvajanje inšpekcijskega nadzora. Zato ni potrebe, da bi Skupščina še 
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posebej sprejemala sklepe in priporočila za nadaljnje uveljavljanje inšpekcij- 
skega nadzorstva v SR Sloveniji. Glede na to smo kot točko dnevnega reda 
določili obravnavo problematike o uresničevanju inšpekcijskega nadzorstva v 
SR Sloveniji. 

Na podlagi predložene analize in poročil delovnih teles pričenjam raz- 
pravo. Besedo ima tovariš Mitja Mrgole, delegat iz občine Ptuj. Prosim, tovariš 
Mrgole! 

Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za naš zbor je razpravljala o osnutku sklepov in pri- 
poročil za nadaljnje uveljavljanje inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji in 
jih podpira. Ob tem za naše področje in področje občine Ormož pripominja, da 
občini Ormož in Ptuj medobčinskega inšpektorata v bistvu nista vzpostavili 
in da torej podatek v informaciji o problematiki uresničevanja inšpekcijskega 
nadzorstva v SR Sloveniji za spodnjo podravsko regijo ni popolnoma točen. 
Menimo tudi, da informacija ne daje v zadostni meri poudarka težavam, ki 
se pojavljajo pri financiranju teh medobčinskih inšpektoratov in pri njihovi 
notranji organizaciji. 

Občini Ptuj in Ormož sta leta 1977 sprejeli dogovor o organizaciji in de- 
lovanju medobčinskega inšpektorata, ki pa kljub formalni ustanovitvi dejansko 
še ni zaživel. Občini namreč nista uspeli zagotoviti potrebnih finančnih sred- 
stev za delovanje. Poudariti velja, da je vzpostavitev medobčinskega inšpekto- 
rata vezana na sorazmerno velika finančna sredstva, predvsem za občino 
Ormož. Tega pa sedanji način formiranja splošne porabe v dopolnjevanih ob- 
činah ne omogoča. Občina Ormož ugotavlja, da zahteva oblikovanje medobčin- 
skega inšpektorata v letu 1979 potrebna dodatna sredstva v višini okrog 525 
tisoč dinarjev, kar je za 74 odstotkov več kot v letu 1977. 

S temi sredstvi bi bila zagotovljena kadrovska krepitev inšpektorata in s 
tem večji obseg inšpekcijskega nadzorstva v območju občine Ormož. Dosedanji 
način indeksiranja splošne porabe onemogoča ormoški občini zagotovitev teh 
sredstev za leto 1979. Zato se postavlja vprašanje, kako izvajati ter uresniče- 
vati sklepe in priporočila Skupščine SR Slovenije, ki se nanašajo na nadaljnje 
uveljavljanje inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji, predvsem pa v obči- 
nah, ki s svojimi dohodki ne morejo v celoti pokrivati tako velikih dodatnih 
obveznosti. 

Nedograjenost organizacije medobčinskih inšpekcijskih organov, ki se kaže 
le v delni preobrazbi občinskih inšpektoratov v medobčinske, v sedanji fazi 
ponekod celo hromi doseženo učinkovitost inšpekcijskega nadzora v občinah. 

Nerešena finančna in organizacijska vprašanja onemogočajo kadrovsko 
krepitev medobčinskih inšpekcij. To pomeni, da bo obstoječi, že tako deficitarni 
kader v občinskih inšpekcijskih organih dobil še dodatne naloge inšpekcijskega 
nadzorstva v sosednjih občinah. Pogosto se ustvarja vtis, da je inšpekcijski 
nadzor zagotovljen, dejansko pa ni. V območju občin Ptuj in Ormož je več 
takih področij le delnega inšpekcijskega nadzora; nekatera so taka, da jim 
vnaprej ne bo moč popuščati, na primer sanitarna inšpekcija. 

Inšpekcijsko nadzorstvo v območju občin Ptuj in Ormož je še vedno ure- 
jeno tako, da ima občina Ptuj inšpekcijo organizirano samo v upravnem organu, 
v oddelku za inšpekcije, občina Ormož pa delno uporablja za svoje delo in- 
špektorje, delno pa si na podlagi pogodbe zagotovi delo inšpektorja iz Ptuja. 
Vnaprej bo potrebno ponovno pretehtati učinkovitost in kvaliteto dela take 
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organizacije inšpekcij in najti rešitve, ki bodo predvsem krepile v občinah do- 
seženo stopnjo inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov. 

Podpreti bi veljalo predvsem prizadevanja, da v SR Sloveniji najdemo 
take oblike sodelovanja med inšpekcijami, ki bodo zagotavljale povezano ob- 
ravnavo strokovnih zadev, ki so skupne vsem republiškim inšpekcijskim orga- 
nom, in ki bodo omogočale enotnejše in bolj usklajeno komuniciranje republi- 
ških inšpekcij z občinskimi. 

Poleg tega predlagamo, da Skupščina skupno z Republiškim sekretariatom 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun nakaže takšne rešitve, ki bodo 
omogočale tudi dopolnjevanim občinam normalno izvajanje inšpekcijskega nad- 
zorstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Tone Pavliha, delegat 
iz občine Litija! 

Tone Pavliha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija meni, da je eden od osnovnih elementov za izboljšavo dela in- 
špekcijskih služb ravno nagrajevanje. Zato predlaga, da se temu vprašanju 
posveti več pozornosti, da se vprašanje nagrajevanja reši sistemsko oziroma da 
se reši podobno, kot se je rešilo vprašanje nagrajevanja delavcev, ki delajo 
pri narodni obrambi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Tone Miklavčič, dele- 
gat iz občine Grosuplje! 

Tone Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Grosuplje ugotavlja, da bo predloženi osnutek 
sklepov in priporočil ob primernem angažiranju pristojnih organov prispeval 
k nadaljnjemu razvoju tega področja. Vendar ob tem ugotavljamo, da sedanja 
organizacija, zlasti pa zasedenost delovnih mest v republiških organih, pred- 
vsem pri gradbeni in sanitarni inšpekciji, ne zadoščata. Zaradi zamud, ki jih 
te inšpekcije povzročajo pri izdaji ustreznih soglasij, nastajajo v gospodarstvu 
zaradi kasnejših rokov zraditve kot po investicijskih programih veliki stroški 
in prekoračitve zneskov za investicije. 

V zvezi z izvajanjem predloženih sklepov in priporočil predlagamo, da se 
pridobijo za delo v teh organih dodatno ustrezni kadri in da se pospeši izdaja 
soglasij. Dosedanja praksa je, da vloge za izdajo ustreznih soglasij ležijo na 
navedenih inšpekcijah tudi po več mesecev. Za zamudo, povzročeno s to zakas- 
nitvijo izdajanja soglasij, predstavniki gospodarstva in investitorji velikokrat 
krivijo tukajšnji oddelek za gospodarstvo, ki pa svoje naloge v postopku za 
izdajo gradbenih dovoljenj izvaja ažurno in brez zamud. 

Glede na predvideno reorganizacijo državne uprave in s tem povezano 
možnost za ustrezno prerazporeditev kadrov pričakujemo, da bo naš predlog 
ustrezno obravnavan in upoštevan. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Pismeno prijavljenih razpravi j alcev ni več. 
Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš Vladimir Tance! 

Vladimir Tance: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema argumentirano stališče 
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Družbenopolitičnega zbora, po katerem ne bi bilo potrebno, da Skupščina 
sprejema dokument v obliki, v kakršni je bil predložen tej skupščini. Res Je, 
da je večina sklepov in stališč naslovljenih na Izvršni svet in republiške 
upravne organe in v tej smeri je Izvršni svet že sprejel nekatere ukrepe. Pri- 
pravlja pa nekatere odločitve, ki so povezane z realizacijo teh sklepov. Ne 
glede na to je Skupščina to gradivo obravnavala in dala v poročilih odborov 
in v današnji razpravi nekatere konkretne sugestije. To pomeni za Izvršni svet 
obveznost, da bo v skladu z dano orientacijo v prihodnje ukrepal tako, da bodo 
tista vprašanja, ki so še vedno ostala odprta, čimprej in na ustrezen način 
rešena. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme 
naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema analizo o problematiki 
uresničevanja inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji in podpira dosedanja pri- 
zadevanja Izvršnega sveta na tem področju ter predloge in usmeritve za boljšo 
organiziranost inšpekcijskih služb in večjo učinkovitost inšpekcijskega nad- 
zora. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi naj v 
okviru svoje pristojnosti in pooblastil odpravljajo slabosti na področju orga- 
nizacije in delovanja inšpekcijskih služb, ki so opredeljene v obravnavanem 
gradivu in ki izhajajo iz razprave na seji zbora, ter naj v ta namen sprej- 
mejo po potrebi ustrezne ukrepe. 

3. Občinske skupščine v SR Sloveniji naj v okviru svojih izvršnih svetov 
zagotovijo usklajeno delo inšpekcijskih organov ter organov odkrivanja in 
pregona. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, potem prosim, da glasujete. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve 
dela na področju prometa in zvez v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Janeza Zemljariča, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za notranje zadeve in tovariša 
Darka Marolta, svetovalca predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze. 

Uvodno obrazložitev smo slišali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda so bili še posebej povabljeni: Samoupravna in- 

teresna skupnost za železniški in luški promet Socialistične republike Slove- 
nije, Samoupravna interesna skupnost PTT prometa, Republiška skupnost za 
ceste Socialistične republike Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Poročilo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, ki 
je predložil zboru tudi obširno pismeno poročilo. Zeli morda poročevalka Od- 
bora tovarišica Kristina Smid poročilo tudi ustno dopolniti? (Ne želi.) 

20» 
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Na podlagi poročila predlagatelja in poročila Odbora pričenjam razpravo! 
Besedo ima tovariš Zvonko Perlič, delegat iz občine Celje. Prosim! 

Zvonko Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov me je zadolžila, da razpravljam pri tej točki, saj smo 
vprašanja prometa in zvez in sploh varnosti v cestnem prometu v Celju zelo 
temeljito obravnavali v skupini za Zbor občin in prav tako v skupini delegatov 
za Zbor združenega dela, skupaj z ostalimi organizacijami in zainteresiranimi 
dejavniki v našem prostoru- S tem ko je Skupščina SR Slovenije v začetku 
lanskega leta po poglobljeni razpravi sprejela stališča za usmerjanje skladnega 
razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez, je bila sprožena široka 
aktivnost, ki je zajela vse dejavnike v Socialistični republiki Sloveniji, ki 
opravljajo in organizirajo pretok blaga, potnikov in vzpostavljajo zveze. Poro- 
čilo, ki je pred nami, je prikaz trenutnega stanja na področju prometa in zvez 
v naši republiki in kaže na vrsto pomanjkljivosti. Vse prepogosto ugotavljamo, 
da se predvsem udeleženci v transportni verigi pri pretoku blaga prepočasi po- 
vezujejo in tako ne prihaja do novih odnosov, ki bi sloneli na skupnih progra- 
mih in delitvi dela. 

K temu je treba dodati še nesporno ugotovitev, da smo povrhu vsega, 
kljub interesom naše slovenske skupnosti, izredno tolerantni do posameznih 
nosilcev obveznosti, ki svojega poslanstva iz nerazumljivih razlogov niso opra- 
vili. Na tem sicer izredno zahtevnem in občutljivem področju je potrebno do- 
sledno in učinkovito družbenopolitično in samoupravno, po potrebi pa tudi nor- 
mativno, torej poudarjam tudi normativno sankcionirati delovanje posameznih 
nosilcev, ki ne izvajajo dogovorov, ki smo jih sprejeli v preteklosti ua pod- 
ročju prometa in zvez v naši republiki. Zaostritev odgovornosti, tudi osebne, 
v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih asociacijah, v družbeno- 
političnih skupnostih, območjih in republiki za izpolnitev sprejetih dogovorov 
mora onemogočiti hoteno ali nehoteno zaviranje hitrejšega napredka. 

V tem trenutku nam ni potrebno ponovno poudarjati spiska želja v Slove- 
niji, kaj vse bi bilo dobro, če bi imeli, temveč moramo glede na stopnjo raz- 
voja v naši republiki jasno opredeliti, kaj moramo storiti v tem trenutku s 
pogledom naprej. Pri tem moramo biti odločni in vztrajni, saj neurejene raz- 
rriere, predvsem na področju prometa, ogrožajo življenja in naš ekonomski na- 
predek. Slednje potrjujejo zgovorni podatki, na eni strani o izgubljenih člove- 
ških življenjih, po drugi strani pa o veliki materialni škodi, posebej pa še o 
izredno visokih stroških pretoka blaga. 

Povsem nerazumljivo je, kako nam kljub izrecnim zahtevam o drugačnem 
zajemanju stroškov pretoka blaga v temeljnih organizacijah združenega dela 
še vedno ni uspelo spremeniti obračuna poslovanja v organizacijah združenega 
dela in si tako zagotoviti učinkovitega pregleda nad celotnimi stroški pretoka 
blaga, reprodukcijskega blaga in gotovih proizvodov. To moramo storiti takoj. 
Lani februarja je okrog 1000 temeljnih organizacij združenega dela in drugih 
subjektov v Sloveniji podpisalo samoupravni sporazum o programu in izva- 
janju pospešene racionalizacije v pretoku blaga. V nekaj zadnjih letih so raz- 
lične strokovne institucije izdelale vrsto dragih študij o pretoku blaga in po- 
trebnem ukrepanju na področju integralnega transporta, vendar žal bistveno 
dalj od lepo napisanih sporazumov in študij nismo prišli. Vzrokov za to je več, 
eden med njimi je prav gotovo občutek ogroženosti posameznih dejavnikov, ki 
naj bi izpeljali racionalno delitev dela, specializacijo, s čimer bi kaj izgubili, 
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zaradi česar bi se morali reorganizirati in se usposobiti za novo vlogo. Tako 
pa nam še vedno ni uspelo skleniti transportne verige pri pretoku blaga od 
vrat do vrat, pri čemer bi sodelovali ob skupnem programu prevozniki, orga- 
nizatorji prevoza blaga, blagovno-distribucijski centri, luka in špediterji. Tako 
pa se ob veliki razdrobljenosti in slabi organiziranosti vsak dejavnik zase 
bori, često z nelojalno konkurenco, za blago, brez upoštevanja naslednjih petih 
pomembnih faktorjev racionalnega obnašanja pri pretoku blaga: 

1. stroškov, ki po nekaterih podatkih dosegajo tudi 16 do 20 % sredstev 
družbene reprodukcije in so za štiri do petkrat večji kot na zahodu; 

2. racionalne izrabe prostora in vpliva na okolje; 
3. časa prevoza blaga, ki je na enoto dva do trikrat daljši od časa prevoza 

na zahodu; 
4. kadrov, ki jih za področje pretoka blaga in potnikov ter PTT zvez in 

drugih zvez nenačrtno in premalo izobražujemo, tisti, ki pa imajo ustrezno izo- 
brazbo, pa običajno ne delajo na področju integralnega transporta; 

5. kvaliteta dela, kvaliteta opravljenih storitev se ne izboljšuje, odnos 
do blaga se ne spreminja (poškodbe, paletiziranje, embaliranje, kontejnerizaci- 
ja in drugo). 

Delitev dela med železnico in cesto ter drugimi udeleženci v pretoku blaga 
se mora izbojevati v temeljnih organizacijah združenega dela, uporabnicah 
storitev pretoka blaga, in moramo se vendarle končno dogovoriti o zmanjše- 
vanju režijskih prevozov in drugih opravil brez dobre organiziranosti in tehno- 
logije. 

Dovolite mi, da posebej poudarim vlogo in mesto blagovno-distribucijskih 
centrov — blagovnih terminalov v posameznih gospodarskih središčih v naši 
republiki. 

Doslej smo zgradili te centre v Ljubljani (okoli 250 000 m2 površin), v Ma- 
riboru (okoli 20 000 m2), v Celju (okoli 11 000 m2), v Sežani okoli 15 000 m2) in 
v Novem mestu (okoli 3000 m2). Načrtuje pa se izgradnja še na Koroškem, v 
Pomurju in na Gorenjskem. Nesporno je, da smo tem centrom doslej posve- 
čali veliko premalo pozornosti, tako da so se več ali manj razvijali ob skrajno 
neugodnih pogojih. Blagovni terminali vključujejo prostore za pretovoritev, 
manipulacijo, distribucijo in shranjevanje blaga, tovorne in raztovorne ter 
pretovorne rampe ter manipulativne in transportne površine, industrijske tire, 
vlečna in pretovorna sredstva, razno dvižno opremo, palete, embalirna in ko- 
misionima mesta, kontejnerske terminale in drugo, kar vse predstavlja po 
svoji funkciji komplementarnost, namenjeno izključno pretoku blaga in mani- 
pulaciji z njim ter zmanjševanju stroškov. 

Prek blagovnih terminalov v posameznih gospodarskih središčih obliku- 
jemo blagovne tokove pri vhodu in izhodu ter pretoku na preprost, racio- 
nalen način, s tem pa se, kot že rečeno, zmanjšujejo stroški premeščanja blaga 
od proizvodnje do potrošnje. 

V prihodnje bodo morali biti terminali kot pomembni členi v transportni 
verigi deležni večje materialne in strokovne podpore, še več, oblikovan je pred- 
log, da blagovni terminali v posameznih gospodarskih središčih postanejo 
strokovni usklajevalci rešitev pri organiziranju shranjevanja, pretovoritve in 
transporta blaga, povezovalci vseh, ki nastopajo v transportni verigi, in spod- 
bujevalci materialnega, organizacijskega in strokovnega povezovanja. 

Pristopiti bo potrebno k oblikovanju posebnih skupnih birojev, znotraj 
katerih se bo formirala enotna ponudba paketa storitev ob dogovorjeni delitvi 
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dela. K temu spada prav gotovo tudi takojšen pristop k organizaciji učinkovi- 
tega informacijskega sistema o pretoku blaga, ki se mora ustrezno povezati z 
drugimi gospodarskimi središči v Jugoslaviji in Evropi. Tako bodo blagovno- 
distribucijski centri postali mesto dogovarjanja vseh, ki opravljajo in organi- 
zirajo pretovarjanje blaga v slovenskem prostoru in tudi širše. 1 

Ob koncu mi dovolite, da poudarim pomembno vlogo Republiškega komi- 
teja za promet in zveze pri razreševanju prometne problematike v naši repu- 
bliki. Ta komite je s svojim dosedanjim delom, predvsem pa z odločnostjo in 
vztrajnostjo ter principialnostjo zmanjševal manevrski prostor za izmikanje 
od odgovornosti posameznih nosilcev in za uvajanje polovičnih rešitev, zato je 
treba ta prizadevanja v prihodnje kar najodločneje podpreti. 

Prav tako podpiramo predložene operativne naloge z nosilci, pri čemer 
pa predlagamo določitev rokov za izvedbo posameznih nalog. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvaila lepa! Besedo ima tovarišica Danica 
Potočnik, delegatka iz občine Slovenj Gradec. Prosim! 

Danica Potočnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
V letošnjem letu so bila v skladu z družbenim planom Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1976—1980 rekonstruirana letališča v Portorožu, Novem 
mestu in Slovenj Gradcu. Da bi bil dosežen končni smoter rekonstrukcije teh 
letališč, to je da bi bila ta letališča usposobljena za javni zračni promet, bi mo- 
ral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zagotoviti, da se ob letošnjih spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o programu integracije skupnih služb za vodenje ci- 
vilnih in vojaških letal v obdobju od leta 1977 do leta 1981 in programa mo- 
dernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od 
leta 1976 do leta 1981 pod točko 11 vnesejo tudi letališča v Portorožu, Novem 
mestu in Slovenj Gradcu. To je namreč osnova za to, da bi lahko zvezna uprava 
za kontrolo zračnega prometa izpolnila materialne obveznosti za kadrovsko 
in tehnično opremo teh letališč, ki je potrebna za pridobitev statusa, da so ta 
letališča za javni zračni promet. Po dokončani rekonstrukciji in ustrezni opremi 
navedenih letališč se bodo le-ta uporabljala v prvi vrsti kot letališča za spre- 
jem male generalne aviacije, za razvoj letalskega turizma, za povezavo in kom- 
pletiranje turistične ponudbe, gorskega in mornarskega turizma, za razvoj po- 
slovnega letenja, za napajanje primarnih letališč v SR Sloveniji in državi in 
končno tudi za potniški promet v državi s STOL aviacijo, ki jo sedaj nabav- 
ljajo naši letalski prevozniki. 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Skupščino SR Slovenije iz 
koroške regije zato predlaga, da se v stališčih Skupščine SR Slovenije za 
usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez 
v SR Sloveniji na strani 12, v poglavju pod b: »Uresničevanje srednjeročnega 
razvoja prometne infrastrukture«, doda točka 3 z naslednjo vsebino: »Zagoto- 
viti, da bodo letališča v Portorožu, Novem mestu in Slovenj Gradcu sprejeta 
v spremembah in dopolnitvah zakona v programu integracije skupnih služb 
za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 1977 do leta 1981 in v 
programu modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v 
obdobju od leta 1976 do leta 1981. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa! Besedo ima Milan Humar, de- 
legat iz Nove Gorice! 
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Milan Humar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov meni, da je poročilo dobro pripravljeno in realno pri- 
kazuje trenutno stanje na področju prometa in zvez v Sloveniji. Stališča, ki smo 
jih sprejeli v Republiški skupščini pred letom in pol, so nedvomno pripo- 
mogla, da so bili sprejeti številni družbeni dogovori in samoupravni spora- 
zumi na nivoju federacije in republike, ki opredeljujejo načela prometne" po- 
litike. Lahko rečemo, da je bila zastavljena družbena akcija za reševanje vpra- 
šanj, katerim smo pred tem posvečali bistveno manjšo pozornost. 

Pri tem pa lahko ugotovimo, da kljub velikim naporom dokumenti še niso 
zaživeli, seveda ne samo zaradi premajhne aktivnosti vseh, temveč tudi za- 
radi kompleksnosti in včasih občutljivosti snovi, ki jo urejajo. Tako je se vedno 
prisotna stihijska rast posameznih prometnih vej, predvsem pa nadaljnja eks- 
panzija režijskega zasebnega cestnega blagovnega prevoza ter stagnacija že- 
lezniškega prevoza. To potrjujejo uradni statistični podatki za dosedanje ob- 
dobje letošnjega leta. Priča smo zatrpanosti naših cest z vsemi oblikami pre- 
voza, v veliki meri tudi takega, ki na cesto ne sodi, pri tem še številnim člo- 
veškim žrtvam in gmotni škodi zaradi nesreč, ob sočasnem spoznanju, da 
zlepa ne bomo mogli zgraditi toliko cest, kot jih sedanji trendi zahtevajo. Po- 
ročilo o varnosti prometa, ki ga obravnavamo, to potrjuje. Menimo, če bi ta 
pereči problem vsaj začasno hoteli urediti, glede na stanje naših cest, potem 
bi bilo treba prav gotovo del tovora z naših cest, ki so prenatrpane, prenesti 
na železnico, kjer zmogljivosti niso izkoriščene. To bi bila vsaj začasna rešitev. 

Res je, da za urejanje medsebojnih odnosov v naši družbi sistemsko uve- 
ljavljamo sporazumevanje in dogovarjanje, vendar je zaradi narave odpitih 
vprašanj pri realizaciji začrtane prometne politike nujno, da družba na to 
področje odločneje poseže tudi z regulativnimi ukrepi, kar bo nedvomno po- 
spešilo proces sporazumevanja in dogovarjanja. Družbeno racionalna ureditev 
statusa režijskega in zasebnega prevozništva je na primer eden od pogojev, da 
bo prišlo do ustrezne delitve med cestnim in železniškim prometom. 

Odločilnega pomena je dejstvo, da bodo sprejeti ukrepi lahko celovito de- 
lovali le, če bodo veljali za celotno območje Jugoslavije. Zato morajo veljati 
naša prizadevanja hitrejšemu izvrševanju nalog in družbenega dogovora o 
prometni politiki v Jugoslaviji, kjer pa moramo žal ugotoviti, da kljub že 
zdavnaj preteklemu roku za njegovo realizacijo v celotnem jugoslovanskem 
prostoru še ni bil sprejet ustrezen akcijski program. 

Ko načrtujemo, da bomo z ukrepi prometne politke v prihodnje prenesli 
družbeno neracionalni del tovora s cest na železnico, ne smemo pri tem poza- 
biti na to, o čemer govori tudi obravnavano poročilo, da moramo pospešeno 
nadaljevati modernizacijo in večanje železniških kapacitet, tako infrastrukture 
kot vozil, ob prilagajanju poslovanja in storitev železnice zahtevam in potre- 
bam uporabnikov ter večanju kvalitete njenih storitev. 

Zagotoviti bo potrebno tudi, da bi se ob vseh investicijskih vlaganjih in 
programih kdo zavzel, kjer gradimo nove tovarne, nove objekte in podobno, 
da bi se tu zgradili industrijski tiri oziroma da bi hkrati, ko gradimo objekte, 
zagotovili tudi ureditev prometa. Na Goriškem je na primer na Vrtojbskem 
polju zrasla celotna industrija. Kljub temu, da je projektant predvidel gradnjo 
infrastrukture in industrijskih tirov, to ni bilo realizirano. Seveda pride po- 
tem do tega, ko je industrija zgrajena, da je treba proizvode ali surovine pri- 
peljati in odpeljati in problem je tu. Seveda naj bi potekal prevoz predvsem 
po železnici, verjetno pa deloma tudi po cesti. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Matija Serak, delegat 
iz občine Murska Sobota! 

Matija Šerak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na današnji seji obravnavamo eno izmed zelo perečih vprašanj, to je 
vprašanje delitve prometa v Sloveniji. Če imamo v našem gospodarstvu kjer- 
koli nered, potem lahko ugotovimo, da ga imamo tu največ in da to plaču- 
jemo z žrtvami. Zato, tovariši in tovarišice delegati, pozivam, da vsi tvorno 
prispevate k temu, da se bodo ta stališča tudi uresničila, da se bo tu napravil 
red, da ne bi prevažali blaga, ki spada na železnico, po cestah. To naj bi pre- 
važala železnica. Blago, ki spada na cesto, pa naj se prevaža po cesti, S tem 
bomo napravili veliko — glede na velike žrtve, ki jih imamo danes na cestah. 
Naše ceste niso usposobljene za to. Ce to storimo, bomo imeli veliko gospo- 
darsko korist, kot je to že nekdo povedal. Imamo največje transportne stroške, 
ki so vkalkulirani v ceno blaga, kar pa v končni fazi plačujemo prav mi, ob- 
čani. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Slavko Zalokar, pred- 
sednik Skupščine Skupnosti za železniški in luški promet Slovenije! 

Slavko Zalokar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Naj- 
prej hvala za vabilo in dano možnost, da kot predstavnik Samoupravne in- 
teresne skupnosti za železniški in luški promet Slovenije sodelujem v tej raz- 
pravi in tudi povem naša mnenja, naše opredelitve in vas seznanim z našimi 
akcijami na tem področju. 

Prav gotovo predstavljajo sprejeta stališča o izvajanju in usmerjanju raz- 
voja in delitve dela na področju prometa v Sloveniji izredno pomemben do- 
kument. Moram reči, da se je Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za 
železniški in luški promet ves čas aktivno zavzemala za tovrstni dokument in 
tudi v okviru svojih pristojnosti in nalog poskušala dati svoj prispevek k temu. 

V letu 1977 sprejeti dokumenti, poleg stališč Skupščine SR Slovenije, še 
družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije, družbeni dogovor o eko- 
nomskih in drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotovljeni normalni 
pogoji gospodarjenja, samoupravni sporazum o programu in izvajanju pospeše- 
ne racionalizacije pretoka blaga in drugi dokumenti, so pravzaprav zapolnili 
veliko vrzel, ki smo jo čutili v Jugoslaviji na področju prometne politike, za 
katero bi žal skorajda lahko rekli, da je vse doslej nismo imeli opredeljene. 

Ti sprejeti dokumenti, kolikor danes še niso dali rezultatov, pa so spod- 
budili večji interes, pa tudi večjo odgovornost za racionalnejše gospodarje- 
nje na področju prometa, tako pri uporabnikih kakor tudi pri izvajalcih pro- 
metnih storitev. 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet Slovenije 
se je v okviru, kot sem dejal, svojih možnosti vključila v njihovo realizacijo. 
Možnosti in naloge te samoupravne interesne skupnosti so predvsem v tem, 
da zagotavlja tako železniškemu kot luškemu gospodarstvu v Sloveniji potrebna 
sredstva za izpad dohodka, kakor tudi potrebna sredstva za modernizacijo in 
vlaganja v ti dve panogi našega gospodarstva. 

Zato moram reči, da je bilo to v peteklem letu, pa tudi v tem letu uspešno 
razrešeno, kar je nedvomno dalo podlago za normalnejše pogoje dela in nor- 
malnejše poslovanje, tako na železnici kakor tudi v luki, in s čimer so bili tudi 



10. seja 313 

delovni ljudje na železnici in v luki postavljeni v enakopraven položaj glede 
pogojev gospodarjenja z drugimi panogami oziroma z delovnimi ljudmi v 
drugih panogah gospodarstva. 

Razumljivo je, glede na pripravljenost slovenskega gospodarstva, da pre- 
vzame breme financiranja izpadlega dohodka in financiranja razvoja za ti dve 
panogi prometa v Sloveniji, da so postavljene tudi pred delovne ljudi tako na 
železnici kot v luki izredno pomembne in odgovorne naloge, kako in na kak- 
šen način s svojim delom dati odgovor na tako izraženo pripravljenost zdru- 
ženega dela Slovenije. 

Moram reči, da so se delavci na železnici in v Luki Koper lotili vrste akcij, 
s katerimi so poskušali dati odgovor in s katerimi so dali tudi svoj prispevek 
k realizaciji stališč Skupščine Socialistične republike Slovenije, kakor tudi 
drugih dokumentov. 

Dovolite, da naštejem nekatere od teh akcij, ki vendarle kažejo prizade- 
vanja tako za vzpostavitev novih odnosov, za povezovanje z direktnimi upo- 
rabniki prometnih uslug, kakor tudi za povezovanje z drugimi panogami pro- 
meta, čeravno to lahko ocenimo vendarle še kot začetne napore. Sele na pod- 
lagi stališč, ki jih bomo tudi danes sprejeli v okviru predloga, ki ga je dal Re- 
publiški komite za promet in zveze, bomo morali nadaljevati intenzivnejšo 
akcijo na vseh področjih. V letu 1978 je bil uveden kombiniran prevoz cementa 
po železnici in cesti iz Cementarne Anhovo. Letos bo prepeljanih na ta način 
že 300 000 ton cementa. To je plan za leto 1979. V letu 1978 bo prepeljanih 
170 000 ton, in če sedaj to preračunamo na kamione, potem lahko ugotovimo, 
da je zaradi prevoza teh 170 000 ton cementa z železnico na slovenskih cestah 
7000 težkih kamionov manj obremenjevalo prometnice, o katerih je bilo danes 
govora. 

Izredno se povečuje v smislu modernizacije tudi prevoz klasičnih kontej- 
nerjev. Leta 1971 je bilo prepeljanih 3200, 1976 .19 300, 1978 pa 25 000 kontej- 
nerjev. Zaradi tako hitre rasti tovrstnega prevoza sta bila uvedena tudi dva 
direktna kontejnerska vlaka tedensko na relaciji Ljubljana—Koper-Ljubljana, 
v teku pa so tudi razgovori za uvedbo podobnih vlakov na relaciji Ljubljana— 
Trst in Miinchen in Genova ter na relaciji Dunaj—Trst. V letu 1979 pa bo pri- 
četa za pospešitev razvoja kontejnerskega prevoza tudi izgradnja nujno po- 
trebnega kontejnerskega terminala v Ljubljani. Zelo skokovito narašča tudi 
prevoz s paletami. V letu 1978 se je prvič v zgodovini prevoza s paletami po- 
vzpelo število odpravljenih palet nad 1 000 000. 

V letu 1976 je bil uveden sedaj že znani način prevoza po sistemu nočni 
skok. Ta v naši republiki, žal ne moremo reči to za druge republike, tudi 
stalno narašča in bo v letošnjem letu prepeljanih na ta način 180 000 ton pre- 
težno kosovnega blaga, kar spet pomeni okoli 18 000 kamionov manj na naših 
cestah. 

Nekoliko neugodnejši, kot je bilo pričakovati, so rezultati prevoza cestnih 
vozil po železnici. V letošnjem letu so izpadli prevozi angleških tovornjakov, 
toda kljub temu bo na ta način prepeljanih okoli 700 motornih vozil na re- 
laciji Zvezna republika Nemčija—Ljubljana, kar predstavlja v primerjavi z 
letom 1977 povečanje za približno 23 °/o. Prav gotovo bi bila številka z želez- 
nico prevoženih kamionov iz zahodnega dela Evrope, iz Hamburga, Frank- 
furta in Munchena, prek Jugoslavije do Gevgelije lahko mnogo večja in za 
naše potrebe oziroma za naše možnosti tudi mnogo izrazitejša, če bi prišlo do 
ustreznega sporazuma med posameznimi železniškimi gospodarstvi v Jugosla- 
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viji. Prava škoda je, da se kamioni naložijo nekje v zahodni Evropi in se mo- 
rajo v Ljubljani raztovoriti na rampi, namesto da bi se skozi Jugoslavijo pe- 
ljali do Gevgelije. To ostane prav gotovo eno od pomembnih vprašanj med- 
sebojnega dogovarjanja in usklajevanja med posameznimi železniškimi gospo- 
darstvi v Jugoslaviji. 

Vsako leto narašča interes za skupna vlaganja v nove industrijske tire, 
saj bo v letošnjem letu zgrajenih 7 novih industrijskih tirov, podaljšanih, mo- 
derniziranih in razširjenih pa nadaljnjih sedem industrijskih tirov, kjer sode- 
lujejo v okviru Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet 
tako zainteresirane gospodarske organizacije kakor tudi Železniško gospodar- 
stvo Ljubljana. 

Od ostalih akcij bi kazalo mogoče omeniti še dve, ki sta često predmet 
razprave. Posebej v zadnjih letih smo na primer o drugem področju mnogo 
razpravljali. To je vprašanje preskrbe mest. Železnica je poskušala dati svoj 
prispevek k bolj organizirani preskrbi mest, k hitrejši, cenejši in seveda tudi 
bolj kvalitetni. Ponudila je, da bi iz Makedonije v Slovenijo prepeljala v 16 do 
17 urah sadje in zelenjavo. V Makedoniji bi ga naložila, v Ljubljani, Celju ali 
Mariboru pa raztovorila. Razumljivo je, da v tem primeru 16, 17 ur tudi ka- 
mion težko doseže. Rezultat teh predlogov in ponudb železnice je bil ta, da se 
niti kilogram ni prepeljal za družbeni sektor, ker ta preprosto ni pokazal za 
to pobudo posebnega interesa. Prepeljalo se je 100 ton sadja in zelenjave, in 
to predvsem za tako imenovane prekupčevalce, ki so bili dobro organizirani. 
Hkrati se je s tega področja Jugoslavije, skozi Jugoslavijo v Slovenijo in skozi 
Slovenijo naprej v Avstrijo ali Zahodno Nemčijo s kamioni prepeljalo preko 
90 000 ton sadja in zelenjave. Mislim, da je tu vsak komentar odveč in da se 
vendarle vidi tisto, o čemer je govoril tovariš iz Celja, kjer bi bilo pravzaprav 
treba začeti razpravo. Najbrž bi bilo res treba v samoupravnih organih in te- 
meljnih organizacijah združenega dela, ki naj bi obravnavale ta strošek kot 
enak vsem drugim stroškom v organizacijah združenega dela. 

Se nekaj glede potniškega prometa. Lahko rečemo, da so bili doseženi do- 
ločeni rezultati predvsem s povečanjem agencijskih vlakov, ki jih je bilo v 
lanskem letu 552, v letošnjem letu pa 643. Poleg tega je železnica skupno z za- 
interesiranimi organizacijami združenega dela začela razgovore o organizira- 
nju posebnega pogodbenega prevoza delavcev na delovno mesto. Tak pogod- 
beni vlak vozi danes v Maribor, in sicer za TAM, Metalno in Elektrokovino. 
Delavci se s postaj pripeljejo direktno v proizvodno halo in se od tam odpe- 
ljejo zopet nazaj. Taki dogovori potekajo danes v Ljubljani in pa v Novem 
mestu z IMV itd. Poleg tega je bil v letošnjem letu ponovno uveden pogodbeni 
potniški vlak na relaciji Kamnik—Ljubljana. Ker se je potniški promet na re- 
laciji Ljubljana—Kamnik ukinjal, je bilo na njem 150 mesečnih kart, danes, 
ko se je uvedel, jih je nekaj čez 3700 že ob začetku, tako da se očitno kaže 
primernost take oblike dogovornega uvajanja potniškega prometa za posa- 
mezno področje. 

Poleg tega smo si v letih 1977 in 1978 tudi prizadevali za usklajevanje 
voznih redov s cestnimi prevozniki. Rezultat je nad 400 voznih redov, usklaje- 
nih med železnico in cestnimi prevozniki, predvsem pri prevzemanju potnikov 
itd. Mislim, da je to komaj pol prvega koraka in je še veriga možnih akcij v 
prihodnjem obdobju. Vse to pravzaprav pomeni dvoje: na eni strani zmanj- 
šanje gneče na naših cestah, na drugi strani pa izvajanje določil zakona o zdru- 
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ženem delu v smislu dohodkovnega povezovanja, pogodbenih odnosov, skupnih 
vlaganj itd. 

Imamo pa vendarle določen izpad na področju tranzitnega prometa prek 
naše republike, ki že nekaj časa nazaj stagnira. Med temi in mnogimi drugimi 
akcijami, ki potekajo tako znotraj skupnosti, kakor tudi znotraj železniškega 
in luškega gospodarstva, lahko zasledimo tudi to, da je Luka Koper, ki je bila 
pred dvema letoma v izredno težki situaciji, po ustreznih akcijskih in sanacij- 
skih programih, po prevzemanju ustreznih ukrepov znotraj same luke in tudi 
ob primerni podpori združenega dela Slovenije podpisala ustrezen dogovor za 
formiranje poslovne skupnosti za financiranje razvoja luke. Kot je tovariš Ja- 
komin v svojem uvodu že dejal, se je v Luki Koper povečal trend rasti in ne 
padanja prometa. 

Vse to prav gotovo potrjuje nujnost takojšnje družbene akcije za realiza- 
cijo dogovorjenih načel prometne politke, pri čemer je potrebno v predhodnem 
obdobju sprejeti tudi določene normativne ukrepe. To je reklo že nekaj raz- 
pravljalcev pred mano, čeprav je tovariš Jakomin v svoji uvodni obrazložitvi 
zahtevo za sprejetje normativnih ukrepov opredelil kot skrivanje za nekoga 
drugega oziroma kot prenašanje odgovornosti na nekoga drugega. Mislim, da je 
resnica nekje na sredi. Gre za odgovorno akcijo vseh samoupravnih subjektov 
in združenega dela in vseh nosilcev v prometu. Za stimuliranje realizacije teh 
dogovorov na določenih točkah pa bi bil potreben tu in tam v tem trenutku 
tudi kak normativen akt. Mislim, da tega ne bi smeli odkloniti kot nekaj, kar 
pomeni nazadovanje, kar pomeni skrivanje in odvračanje svoje lastne odgovor- 
nosti. 

Predvsem pa mislim, da mora imeti v tem in prihodnjem planu v ožji 
in širši družbeni skupnosti absolutno prioriteto modernizacija za nadaljnji 
razvoj železniških in luških kapacitet, tako da bi se obe ti dve komponenti 
čim hitreje usposobili za prevzem nalog in vloge, ki jih imata zaradi družbenih 
interesov. 

Dovolite še besedo glede samoupravne organiziranosti in samoupravnih 
odnosov znotraj te skupnosti. Pred tremi dnevi je imela ustanovno skupščino 
zadnja temeljna samoupravna interesna skupnost za luški promet Slovenije, 
tako da imamo sedaj vzpostavljeno samoupravno organizacijo od temeljnih 
skupnosti prek republiške skupnosti. Hkrati je v okviru Jugoslavije pričel de- 
lovati iniciativni odbor za oblikovanje Zveze samoupravnih interesnih skup- 
nosti za železniški in luški promet. V okviru te bo moč uspešneje razreševati 
vprašanja tudi s stališča družbenoekonomskih odnosov in razvoja v Jugosla- 
viji. Samoupravne interesne skupnosti naj bi na delegatski osnovi skupaj z 
združenim delom prevzele določen del odgovornosti in nalog, ki jih ima danes 
država s svojimi organi oziroma s svojimi instrumenti. 

Taki samoupravni odnosi zagotavljajo tudi v prihodnje še večjo aktivnost 
in povezanost združenega dela in pa korist v železniškem in luškem prometu. 

Posebej mislim, da bodo lahko izredno pomembno vlogo za povečanje ob- 
sega dela na železnici in v lukah odigrale temeljne skupnosti, ki naj bi z ani- 
miranjem gospodarstva in z ustreznim angažiranjem železničarjev predvsem 
dale prispevek k povečanju obsega dela. 

Poleg tega poteka v tem času intenzivna razprava glede samoupravne 
organiziranosti v železniškem gospodarstvu v Sloveniji, kakor tudi glede sa- 
moupravne organiziranosti na nivoju jugoslovanskih železnic. Oba zvezna sveta, 
Zvezni svet za družbeno ureditev in Zvezni svet za ekonomsko politiko, sta se 
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odločila, da bi konec tega leta ali najkasneje januarja ali februarja začela raz- 
pravo o družbenoekonomskih odnosih v dejavnostih posebnega družbenega 
pomena. To je sedaj zgolj pri elektriki, PTT, železniškem prometu, cestnem 
prometu in vodnem gospodarstvu. 

Prav gotovo bo tudi razprava v teh dveh svetih dala svoj prispevek za 
hitrejše razreševanje odprtih vprašanj, tako glede tekoče kakor tudi glede raz- 
vojne politike in odnosov v teh panogah. Z našim polnim angažiranjem mislim, 
da bomo lahko uresničili stališča, ki so izražena v tem poročilu, o katerem raz- 
pravljamo. 

Prav gotovo bodo združeno delo in železniški in luški delavci v Sloveniji, 
organizirani v Samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški promet, 
dali svoj prispevek k realizaciji teh stališč. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Zalokar,- za poročilo o 
nekaterih ohrabrujočih akcijah v okviru teh skupnosti. To gotovo potrjuje 
spoznanje, da je samo s konkretnimi ukrepi in s konkretnimi akcijami možno 
priporočila in stališča spreminjati v življenje in s tem seveda spreminjati raz- 
mere v SR Sloveniji. Želi morda še kdo besedo? Besedo ima tovariš Premk, 
predstavnik Republiškega komiteja za promet in zveze! 

Franc Premk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je bil danes ekspoze zelo podrobno podan, bi poskušal odgo- 
voriti na dve vprašanji. Glede rokov veste, da je lansko leto Skupščina, ko je 
sprejemala stališča, tudi pooblastila Republiški komite za promet in zveze, da 
organizira koordinacijski odbor, ki postavlja tudi roke v skladu z vsemi na- 
logami ter v tej zvezi daje tudi poročilo Skupščini. 

Drugo pa je vprašanje tovarišice iz Slovenj Gradca glede tako imenovanih 
terciarnih letališč. Pri tem bi povedal, da so to prva tovrstna letališča, zgrajena 
v Sloveniji, da pa na žalost terciarni letališči v Slovenj Gradcu in pa v Porto- 
rožu nista bili zajeti v zakon o modernizaciji zvezne uprave za kontrolo zračr 
nega prometa. Vendar smo v okviru Zveznega komiteja že začeli akcijo, da se 
to naknadno vstavi, in po najnovejših podatkih, s katerimi razpolagamo, bo 
modernizacija vseh teh treh letališč, tudi v Novem mestu, ki še ni začeto, upo- 
števana. Tako bi sklep, ki bi ga predlagala naša delegacija, verjetno pomagal 
pri naporih, da bi prišlo tudi to v zvezni zakon o modernizaciji tovrstnih le- 
tališč. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o izvajanju sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela 
na področju prometa in zvez v SR Sloveniji in poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj z dne 9. oktobra 1978. 

2. Zbor občin ugotavlja, da so stališča Skupščine za usmerjanje skladnega 
razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez še vedno aktualna in da 
jih je treba dosledno, učinkovito in z vso odgovornostjo uresničevati, s čimer 
bodo izvedene tudi tiste že sprejete naloge, pri katerih še zlasti zaostajamo, 
kot so delitev dela med posameznimi nosilci prometa, posebej med cesto in 
železnico, naloge pri izgradnji oziroma rekonstrukciji cestne infrastrukture, 
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naloge v zvezi z ureditvijo vprašanj transporta za lastne potrebe, zasebnega 
transporta in podobno. 

3. Zbor občin podpira operativne naloge iz poročila, z dopolnitvami, ki so 
jih dali delegati na seji zbora, ki naj zagotovijo hitro in učinkovito kontinuiteto 
dela v organih Izvršnega sveta, Gospodarske zbornice Slovenije, družbenopo- 
litičnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti in zlasti v organizaci- 
jah združenega dela, tako glede uresničevanja stališč za usmerjanje sklad- 
nega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez, kakor tudi glede 
uresničevanja srednjeročnega plana razvoja prometne infrastrukture. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri predlaganju družbenoeko- 
nomske politike za leto 1979 upošteva ugotovitve in ocene iz razprave dele- 
gatov v Odboru za družbenoekonomske odnose in razvoj ter mnenja, sta- 
lišča in predloge delegatov iz razprave na seji zbora. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj predloži Skupščini čimprej v 
obravnavo zakon o skupnostih za ceste, zakon o javnih cestah, zakon o cest- 
nem prevozu, zakon o izkoriščanju javnih letališč in zakon o varnosti po- 
morske plovbe. 

Želi morda o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce nihče, potem prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj 

prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na poročilo o var- 
nosti v prometu v SR Sloveniji. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo njen izvršni svet. Izvršni svet je 
za svoja predstavnika določil tovariša Janeza Zemljariča, člana Izvršnega sveta 
in republiškega sekretarja za notranje zadeve, in tovariša Darka Marolta, sve- 
tovalca predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda so bili še posebej povabljeni: Republiški svet 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Republiška skupnost za ceste in 
Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet Slovenije. 

Poleg poročila ste prejeli tudi stališča Sveta za ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze 
Slovenije o nekaterih aktualnih nalogah Socialistične zveze za varnejše stanje 
v cestnem prometu. 

Poročilo je obravnaval Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, ki 
je predložil zboru tudi pismeno poročilo. Želi poročevalec Odbora tovariš Pe- 
ter Hedžet poročilo še ustno dopolniti? (Ne želi.) 

Na podlagi poročila predlagatelja in poročila Odbora pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovariš Anton Sinigoj, delegat iz občine Ajdovščina! Delegat bo 
razpravljal tudi v imenu Nove Gorice. 

Anton Sinigoj: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov za 
Zbor občin iz občin Ajdovščina in Nova Gorica želita pri obravnavi poročila o 
varnosti v prometu v Socialistični republiki Sloveniji opozoriti na naslednje. 

Menimo, da poročilo podrobno obravnava problematiko varnosti v prometu 
in podpiramo predloge in ukrepe, ki so navedeni v zadnjem delu poročila. 
Menimo pa, da je potrebno posebej poudariti problematiko modernizacije in 
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rekonstrukcije cest, ker ugotavljamo, da so marsikje slabe ceste vzrok za za- 
stoje v prometu in za številne prometne nesreče. To ugotovitev je podala 
tudi Skupščina občine Ajdovščina, ko je obravnavala poročilo o delu postaje 
milice in javnega tožilstva. 

Po izgradnji avtoceste Ljubljana—Razdrto in povečanem obmejnem pro- 
metu je postalo nevzdržno stanje na odseku ceste v Rebrnicah, kjer je ce- 
stišče v izredno slabem stanju. Podobno stanje je tudi na vsej cesti skozi 
Vipavsko dolino. Prav glede na to stanje obstaja zelo velika možnost, da ostane 
Vipavska dolina oziroma severna Primorska gospodarsko odrezana od drugih 
področij Slovenije in Jugoslavije. Menim, da se morajo odgovorni dejavniki 
pospešeno zavzemati, da se cestna povezava bolj sproti ureja in da se ji da ab- 
solutna prednost pri razvoju. 

Prav tako bi rad v tem zboru opozoril Sekretariat za notranje zadeve kot 
koordinatorja izobraževanja na področju prometa, da naj začne razmišljati o 
spremembi načina izobraževanja, predvsem z vidika voznika, ker lahko le ta 
pri sedanjem stanju naših cest največ prispeva k zmanjševanju krvnega davka. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Zvonko Perlič, delegat 
iz Celja! 

Zvonko Perlič: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da vam posredujem 
nekatere značilnosti prometne varnosti v območju UJV Celje v desetih mesecih 
letošnjega leta. 

Celjsko območje ali območje UJV Celje spada po številu registriranih 
motornih vozil, tranzitnem prometu, skupni dolžini cest in ostali problematiki 
na tretje mesto v Socialistični republiki Sloveniji, medtem ko nas proble- 
matika, ki se izraža v številu prometnih nesreč in njihovih posledic, uvršča 
že nekaj let na žalostno drugo mesto. Ce smo v lanskem letu govorili o izrazito 
kritični situaciji na področju prometne varnosti, potem moramo tudi letos 
priznati, da se stanje trenutno ne izboljšuje, kar kažejo naslednji podatki: 

Lani se je dogodilo 2916 prometnih nesreč, od tega 1411 s telesnimi po- 
škodbami, v katerih je bilo 1859 oseb huje ah lažje poškodovanih, in 123 pro- 
metnih nezgod s smrtnim izidom, v katerih je '134 oseb izgubilo življenje. 
Podatki za deset mesecev letos v primerjavi z istim obdobjem lani pa kažejo 
naslednjo sliko: Vseh prometnih nesreč je bilo v desetih mesecih 1125 ali 5ill 
manj kot lani vse leto, od tega telesno poškodovanih 1120 ali 155 manj kot lani 
vse leto in 109 prometnih nesreč, v katerih je izgubilo življenje 118 oseb ali 10 
več kot lani v istem času. 

Ti grobi podatki prav gotovo niso razveseljivi, saj je potrebno povedati, 
da so se vozno-tehnične razmere v območju Celja delno izboljšale s podaljškom 
hitre ceste do Arje vasi, s čimer se je promet zlasti v mestu Celje znatno 
izboljšal. 

Poleg tega pa niso vštete v skupnem številu letošnjih prometnih nesreč 
nesreče z manjšo škodo, do 20 000 dinarjev, na tujem premoženju, ki smo jih 
v lanskem letu še obravnavali. 

V območju ceste UJV Celje je relativno varen cestni promet le na 27 km 
dolgem odseku hitre ceste, kjer so prometne nesreče izjemne, zastojev pri 
odvijanju prometa pa ni, čeprav je nadzor prometa relativno skromen. Vse 
ostale prometne površine, katerih širina znaša od 3 do 8 m, pa preštevilnega 
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mešanega prometa, od pešcev, traktorjev, do voznikov motornih vozil in avto- 
busov,ne zmorejo. Razkorak v porastu motornih vozil in izgradnji prometnic 
je vse večji. Na poslabšano stanje prometne varnosti zlasti močno vpliva 
počasen promet, saj je na posameznih magistralnih cestah Celje-Ljubljana 
do 38 °/o tovornega prometa, med katerim ni maloštevilen, zlasti v Savinjski 
dolini, traktorski promet. Potovalna hitrost se ob določenih zgostitvah zmanjša 
tudi pod 40 km na uro, zato zastoji niso več redkost. Med vozili se pojavljajo 
številni pešci, kolesarji in mopedisti, ki so najbolj izpostavljeni, kar kažejo 
naslednji podatki: Od 119 smrtnih primerov v cestnem prometu letos je bilo 
29 pešcev, 15 voznikov koles in koles z motorjem in 8 voznikov traktorjev. 

Ob tem moramo posebej poudariti, da naše prometnice nimajo ustreznih 
površin za počasen promet, kolesarskih stez, peš poti, poti za počasni traktorski 
promet, kar nedvomno vpliva na prometno varnost. Nadalje ugotavljamo, da 
primanjkuje tudi ostalih površin za počasen tovorni promet, zlasti v vzponih 
(poseben vozni pas za tovornjake), predvsem na Trojanah, zato traja poto- 
vanje iz Celja v Ljubljano danes 1 uro in 30 minut in več. Ob tako številnem 
prometu ni mogoče zagotoviti ustrezne medsebojne stometrske razdalje med 
vozili, ki jo zahteva zakon. Počasnih vozil ni mogoče vedno izločati, saj pri- 
manjkuje ustreznih površin na daljših odsekih cest oziroma so premajhne itd. 

Vsi ti problemi, s katerimi se srečujejo organi nadzora, pa so prisotni že 
dalj časa in se ponekod rešujejo zelo neodgovorno. Pri posameznih občinskih 
skupščinah še vedno niso ustanovljeni organi za tehnično urejanje prometa, 
razen v Celju; v drugih občinah, ki jih obravnava to poročilo, pa ne in zadeve 
tehničnega urejanja prometa prepuščajo skupinam občanov, svetom za pre- 
ventivo in vzgojo v cestnem prometu itd. 

Vse preveč je prisotno to, da se podaljšujejo kilometri asfaltiranih cest na 
račun zoževanja vozišč, se pravi čim ožje vozišče, tem daljši asfalt. Opuščajo 
se tudi varnostni ukrepi: nameščanje odbojnih ograj in prometne signalizacije, 
ureditev bankin, odstranjevanje nepreglednih odsekov cest itd. Take polovične 
in nestrokovne rešitve pa predstavljajo nove črne točke v prometu, čeprav še 
starih, že dobro znanih, nismo odstranili zaradi pomanjkanja sredstev in drugih 
vzrokov. 

Ob tem pa se pri vzdrževanju prometne varnosti srečujemo že z nekaterimi 
primeri, ki jih ne smemo zanemariti. Gre za odstranjevanje poškodovanih in 
karamboliranih vozil ter vozil v okvari, ki se vse predolgo zadržujejo na 
cestah. Vlečne službe vključno z AMD službo niso zadovoljivo organizirane 
in so največkrat dostopne le podnevi, in to v glavnem do druge ure. V ve- 
černem, nočnem in popoldanskem času pa teh služb ni oziroma so pomanjkljive 
in premalo številne. Mehanične delavnice so ob dela prostih dnevih zaprte, 
odstranjevanje karamboliranih vozil ne poteka zadovoljivo, ker cestna pod- 
jetja, ki so za to odgovorna, niso ustrezno organizirana, nimajo drugega kot 
tovorna vozila brez dvigal, kar delo otežuje in zavlačuje, nimajo ustreznih 
površin, kjer bi se taka karambolirana vozila hranila, da bi bila varna pred 
tatvinami in drugimi poškodbami. Tu so problemi odstranjevanja napačno 
parkiranih vozil, ki jih je potrebno odstraniti v smislu 18. člena republiškega 
zakona o varnosti cestnega prometa. Ni podpisnika oziroma delovne organi- 
zacije, ki bi se s tem ukvarjala in izpeljala postopek do konca. 

Posebno poglavje so razni prekopi cest in delovišča, ki v večjem obsegu 
vplivajo na prometno propustnost. Izvajalci del največkrat po nepotrebnem 
zavlačujejo dela, ker organizacija dela ni pravilna. Pojavljajo se onesnaženja 
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cest, zaradi katerih pogosto prihaja do prometnih nesreč, delovišča niso ustrez- 
no obeležena, po končanih delih pa prometna signalizacija ni pravočasno 
odstranjena. 

Med drugim naj omenimo problem prevoza nevarnih snovi, ki jih oprav- 
ljajo delovne organizacije dostikrat zelo neodgovorno, brez ustreznih varnostnih 
mer in ustreznih navodil, kako ukrepati, če pride do razlitja ali razsutja 
tovora. 

Tako se služba nadzora dostikrat znajde pred vprašanjem, kako ukrepati 
in koga obvestiti o takih primerih. Vse preveč je prisotno mišljenje, da so za 
varnost prometa oziroma za varnost na sploh odgovorni organi za notranje 
zadeve. 

Omeniti bi bilo treba še pomanjkljivo in nezadostno odgovornost po- 
sameznikov in temeljnih organizacij združenega dela, ker le-te ne izvajajo 
lastne kontrole voznikov, vozil, opreme ter tovora, preden puščajo vozila 
v promet. Torej ne izvajajo določb 2. točke 5. člena temeljnega zakona o 
varnosti v cestnem prometu in s tem seveda povzročajo tudi nesreče in ma- 
terialno škodo. 

Na koncu je treba povedati, da tudi kaznovalna politika, tako pri sodnikih 
za prekrške in pri sodiščih, ne dosega svojega namena, to je odvračanja od 
prestopkov. Prestopki so večkrat odmaknjeni, izrečene kazni pa tudi za težje 
prometne prestopke preblage. 

Na koncu mi dovolite, da v celoti podprem tudi predloge ukrepov Re- 
publiškega komiteja za promet in zveze in pa stališče Sveta za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito pri Predsedstvu Republiške konference SZDL v SR 
Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Manko Golar iz Gornje Radgone! 

Manko Golar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V zvezi s poročilom o varnosti v cestnem prometu, o katerem je razpravljala 
skupina delegatov iz Gornje Radgone, vas bom spomnil na razpravo, ki je 
potekala v tej skupščini že pred dvema letoma. Gre namreč za varnost človeka 
in za okolje, v katerem živimo. Mislim na cisterne, ki prevažajo naftne de- 
rivate, in na težave, ki so v zvezi s tem prevozom. Ni se zgodilo enkrat, da se 
je takšna cisterna prevrnila in da se je ves tovor izlil, pa naj je bila to surova 
nafta ali kaj drugega. 

Posebno nevarno je to za območje slatinskih vrelcev v Radencih in v 
okolici. Na radgonskem področju sta se zgodili že 2 taki nesreči, kjer bi nafta 
lahko prodrla globoko v zemljo in se pomešala s slatino. To bi povzročilo 
neizmerno gmotno škodo. O teh problemih smo že govorili, sestala se je tudi 
že nekakšna komisija, ki je razpravljala o tem vprašanju, in to je bilo vse. 
Zato bi rad v imenu skupine delegatov občine Gornja Radgona in skupin de- 
legatov za Zbor združenega dela iz Ljutomera in Gornje Radgone vprašal, kaj 
so v tem pogledu že napravili, da bi se preprečile nove nesreče. Naj mar 
čakamo tako dolgo, da bo prepozno? 

Za varnost na cestah so potrebne pregledne ceste, kar smo danes slišali 
že vekrat. Iz Maribora do Lendave pelje magistralna cesta, ki je magistralna 
samo po imenu, saj je tako ozka in vijugasta, da se le stežka srečata tovorna 
avtomobila. 
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Obe zgoraj navedeni skupini delegatov opozarjata ustrezne organe, pa 
naj je to interesna skupnost ali pa drugi, da bi morala priti v srednjeročni 
načrt tudi cesta Maribor-Lendava, saj je večkrat bolj obremenjena kot ceste 
kje drugje, ki jim posveča naša družba vso pozornost. Po tej magistralni cesti 
vozi mnogo avtobusov, ki se zaradi neprimernih avtobusnih postaj ustavijo kar 
na sredi ceste. Ker je cesta ozka, se za avtobusom ustavljajo tudi ostala vozila. 
Če se hočemo izogniti nesrečam in povečati varnost, bi morali tisti, ki so od- 
govorni za avtobusne postaje, to urediti. Prometne predpise bi morala upo- 
števati tudi avtobusna podjetja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Golar! Želi še kdo 
besedo? Prosim, tovariš Peter Hedžet! 

Peter Hedžet: Skušal bom na kratko skicirati nekaj misli o vpra- 
šanjih, o katerih je sicer bila razprava v odborih in tudi drugod, pa niso bila 
danes posebej poudarjena. 

Eno izmed bistvenih vprašanj, ki se postavlja v zvezi z dogajanji v cestnem 
prometu, se povezuje po moji presoji z odnosom družbe do nekaterih temeljnih 
vrednot družbe. Dejstvo je, da je bilo v Sloveniji v preteklem letu in v osmih 
mesecih tega leta na naših cestah huje poškodovanih 5300 ljudi. Število po- 
škodovanih ljudi postavlja v naši družbi v ospredje vprašanje, kako in na 
kakšen način se oblikuje odnos družbe do ljudi. Menim, da se je o tem premalo 
razpravljalo in da je treba prav te stvari začeti reševati kompleksno. 

V ospredje je treba postaviti politiko razvoja cestnih prometnic. 2e iz 
samega dejstva, da je 83 °/o nesreč v naselju, izhaja jasna orientacija, da je 
treba okrog naselij zgraditi cesto, po kateri bi potekal večji del prometa. 
Vendar je vprašanje, ali smo že dosegli tako stopnjo družbenega razvoja, da 
si lahko privoščimo izločanje izredno velikih sredstev za nekaj kilometrov cest 
letno, pri čemer seveda ostajajo v celoti odprti problemi, s katerimi se sreču- 
jemo v mestih. 

Postavljam vprašanje, o katerem bi veljalo razmisliti: Ali vendarle ne bi 
kazalo spremeniti sedanje politike pri izgradnji cest, pri čemer bi morali seveda 
nekatera dejstva, nekatere tendence v cestnem prometu bolj proučiti. 

Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je predvsem odnos do tega, da 
se letno zgodi toliko nesreč. 100 mrtvih v Sloveniji in 5300 hudo poškodovanih 
je seveda vprašanje, ki bi ga morali začeti obravnavati drugače. Vse prepo- 
gosto taka vprašanja vežemo samo da dodatna sredstva. Vprašanje pa je, 
ali smo začeli graditi sistem ali utrjevati sistem, po katerem bi prerazporejali 
sredstva. Vsako leto zaradi teh nesreč porabimo za zdravstveno zavarovanje, za 
invalidsko-pokojninsko zavarovanje, za rehabilitacijo invalidov, za odškodnine 
za poškodbe in tako dalje dobršen del sredstev. Ta bi lahko preventivno na- 
menjali za odpravo tistih najbolj žgočih »črnih točk«, kjer se najčešče po- 
javljajo nesreče. Rekli pa smo, da so to v naslednjih krajih. Gre skratka 
za vrsto vprašanj, ki sodijo prav gotovo v sistem urejanja te problematike. 

Vrsto problemov povzroča tudi nerešeno vprašanje, kdo je za kaj pri- 
stojen in odgovoren. Povedal vam bom, da se v mariborski občini dve leti 
prepirajo o pristojnosti, kdo bo postavil preprosto tablo na cesti, s katero 
bodo uredili prehod prek ceste. Občina se izgovarja na republiko, republika 
na občino. Tudi s takimi postopki se ocenjuje odnos te družbe do človeka. 

21 
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Obstaja pa seveda še vrsta problemov, za reševanje katerih smo preslabo or- 
ganizirani. 

Probleme varnosti v cestnem prometu je potrebno reševati sistemsko. 
Med sistemska vprašanja pa sodi prav gotovo tudi politika proizvajalcev mo- 
tornih vozil. Trenutno proizvedemo v Jugoslaviji nad 300 tisoč raznovrstnih 
vozil. Nekaj jih še kupimo v tujini. Vprašanje je, kako se ti proizvajalci vklju- 
čujejo v razreševanje problematike v cestnem gospodarstvu, koliko prispevajo 
k varnosti na cestah. 

Skratka, morali bi ponovno proučiti, če so rešitve takšne, da zagotavljajo 
enoten sistem in izpopolnjevanje takega sistema. Po drugi strani tudi ne bi bilo 
nič napak, če bi v nekaterih primerih ukrepali tako, kot je treba ukrepati. 
Ta družba je organizirana tudi za to, da izvaja oblast. Sem za to, da se stvari 
samoupravno razrešujejo. Teža problema pa je takšna, da se postavlja vpra- 
šanje, ali smo vse, kar bi morali kot oblast uveljaviti, tudi uveljavili. 

Predsednica Silva Jereb: 2eli še kdo besedo? Tovariš Janez Zemlja- 
rič ima besedo! 

Janez Zemljarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Če bo Skupščina sprejela predlog ukrepov, ki jih predlaga Izvršni svet 
v zvezi z obravnavo problematike o prometni varnosti v naši republiki, bo Iz- 
vršni svet poskrbel, da bodo vsi družbeni subjekti, ki so navedeni v ukrepih, 
pripravili čimprej konkretne akcijske programe za izvajanje predvidenih nalog. 

Izvršni svet bo neposredno in prek Komiteja za promet in zveze in Repub- 
liškega sekretariata za notranje zadeve spremljal in sproti tudi predlagal 
ustrezne ukrepe, če se skupščinska stališča in akcijski programi ne bodo 
izvajali. 

Izvršni svet namerava čez leto dni predložiti Skupščini novo poročilo, ven- 
dar takrat še konkretnejše, z jasnimi podatki o tem, kdo je svoje obveznosti iz- 
polnjeval in kako. 

Naraščanje prometa in stanje v prometu je problem v vsem svetu. Pose- 
bej je to problem v naši republiki, kjer nesorazmerno hitro narašča število 
vozil na cesti, osebnih in tovornih, ogromno turistov prihaja v našo deželo vse 
leto in še posebej v turistični sezoni. Tu pa je še vrsta drugih objektivnih oko- 
liščin, o katerih je bilo danes dovolj govora. 

Vendar menimo, da bi bilo moč težave znatno omiliti, če bi organizacije in 
drugi faktorji, ki so navedeni v predlogu ukrepov, svoje obveznosti, ki jih 
imajo po predpisih, tudi dosledno izvajali. Naše prihodnje poročilo bo vsebovalo 
tudi odgovore na vprašanje, ki so jih delegati zastavili glede pedagoških in- 
štitutov, medicinskih institucij, raziskovalnih institucij, samoupravnih interes- 
nih skupnosti oziroma financerjev izgradnje itd. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo razpravljati ali postaviti kakšno 
vprašanje? Besedo ima tovarišica Nuša Topolšek! 

Nuša Topolšek: Tovarišica predsednica, tovrišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite, da glede na diskusijo omenim nekatera vprašanja, ki izvirajo 
še iz leta 1973. Namreč leta 1973, natančneje 14. 2. 1973, je Republiška skupščina 
sprejela priporočila in sklepe o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem 
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prometu. V njih je navedla, da so republiški in občinski sveti nosilci druž- 
bene samozaščite na tem področju in določila obveznosti teh organov ter vseh 
dejavnikov, ki so odgovorni za večjo prometno varnost. Med ukrepi, ki jih je 
Republiška skupščina takrat priporočila, je tudi obveznost, da vsak organ ozi- 
roma organizacija, ki sestavlja ta družbeni organ, sprejme take ukrepe za 
svoje delovno področje, ki bodo zboljšali stanje v prometni varnosti. Ti ukrepi 
so bili v tem dokumentu tudi jasno navedeni. 

Republiški svet je v zvezi s temi sklepi in priporočili vsako leto informiral 
Skupščino o dejavnosti tega organa ter na podlagi razprave tudi sprejel mne- 
nja in priporočila za nadaljnje naloge. Naloge je izvajal bolj ali manj uspešno, 
odvisno od pripravljenosti na delegatskih osnovah vključenih članic. Vsekakor 
meni republiški svet, da je bilo, ne glede na povečanje najhujših prometnih 
nesreč v zadnjem letu, nekaj storjeno na področju preventivno-vzgojnega 
delovanja, ker bi sicer lahko pričakovali še hujše stanje. 

Svet se je tudi vsa leta ukvarjal z urejanjem delegatskih odnosov, orga- 
nizacijskimi in kadrovskimi težavami, zlasti pa s težavami na področju po- 
družbljanja varnosti v prometu in njegovim obravnavanjem v sklopu druž- 
bene samozaščite kot sestavnega dela našega družbenega sistema. 

Posebej si je prizadeval za vključevanje občin na tem področju. V teh 
letih je bilo veliko nihanja pri formiranju in ukinjanju teh družbenih or- 
ganov, vendar vkljub vsemu so končno v vseh občinah, pri čemer pa ni mogoče 
trditi, da tudi zadovoljivo delujejo. Zato morda ne iznenadi izjava enega izmed 
delegatov, da je koordinator za izobraževanje Sekretariat za notranje zadeve. 
Bojim se, da je delegat verjetno iz občine, kjer svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu ne deluje ali pa slabo deluje. 

Zlasti pomembno pa je poudariti, da so zadnja leta družbenopolitične 
skupnosti pokazale veliko zanimanja prav za delo teh organov, tako v re- 
publiki kot v občinah. 

Posebne pozornosti sta bila deležna delo teh organov in problematika v 
v cestnem prometu v Republiški konferenci Socialistične zveze, saj je ta maja 
1978 na posebni problemski konferenci za področje družbene samozaščite po- 
svetila temu področju primerno pozornost in se opredelila do vseh oblik orga- 
niziranosti in dejavnosti na tem področju ter spodbudila republiški svet in 
občinske svete, da še intenzivneje usmerjajo svoje delo v odpravljanje vzrokov 
za težko stanje v prometni varnosti na slovenskih cestah. 

Najpomembnejša naloga republiškega in občinskih svetov bo, kot izhaja iz 
teh stališč, da bodo osredotočili svoje delo predvsem na vzgojo in izobraževanje 
v institucijah, ki so za to tudi namenjene. 

Gre torej za to: 
1. da bi prometno vzgojo kontinuirano in sistematično izvajali od naj- 

mlajših udeležencev, to je od vzgojno-varstvenih zavodov pa tja do vključno 
fakultet, seveda ustrezno nivoju; 

2. da bi stalno in sistematično prometno vzgojo v vseh oblikah dejavnosti 
uvedli v družbenopolitične organizacije in v društva v republiki, v občini, 
krajevni skupnosti in v organizacije združenega dela. Pri tem nam morajo 
pomagati vse tiste članice, ki so vključene v Republiški svet oziroma v občinske 
svete, od Rdečega križa, Zveze sindikatov, Zveze socialistične mladine, Avto- 
moto zveze, Zveze združenj šoferjev do Zveze organizacij za tehnično kultu- 
ro itd. 

21* 
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Zelo pomemben faktor pri osveščanju prometnih udeležencev pa so prav 
gotovo naša občila, ki se, moramo reči, prav na pobudo republiškega sveta 
v zadnjem času bolj vključujejo v osveščanje prometnih udeležencev. 
Zal pa ostajajo še vedno popolnoma ob strani lokalni tisk, glasila organizacij 
združenega dela, pa delno tudi televizija. 

Dalje gre tudi za dogovarjanje za vključevanje elementov prometne vzgo- 
je v program šolanja in usposabljanja v okviru ljudske obrambe in družbene 
samozaščite predvsem za nerazporejeno prebivalstvo. 

Upravni organi, ki so tudi člani v tem družbenem organu, imajo svoja 
posebna delovna strokovna področja. Njihove naloge so razvidne iz kompleks- 
nega poročila, zato posebej ne bi navajala vseh njihovih nalog. 

Ce bo Skupščina potrdila stališča in predlog sklepov pričujoče informacije, 
upamo, da bomo z združenimi močmi tako na področju vzgoje in izobraževanja 
kakor tudi z drugimi represivnimi in nadzornimi ukrepi, z večjo izgradnjo naših 
cest in modernizacijo vendarle uspeli v naslednjem letu pokazati drugačno sta- 
nje, kakršno je danes. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Ali želi še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema po- 
ročilo o varnosti v prometu v Socialistični republiki Sloveniji in poročilo 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem z dne 3. novembra 1978. 

2. Zbor občin ugotavlja, da je stanje varnosti na področju cestnega prometa 
v Socialistični republiki Sloveniji kljub določenim pozitivnim premikom in 
skupnim naporom družbenopolitičnih in družbenih dejavnikov, zlasti tudi Re- 
publiškega sveta in nekaterih občinskih svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, še vedno zaskrbljujoče. To zavezuje vse samoupravne, 
družbenopolitične, društvene organizacije, organe in organizacije ter družbeno- 
politične skupnosti in njihove organe k vsestranski in permanentni aktivnosti 
pri preventivi in vzgoji v cestnem prometu in pri odpravljanju objektivnih 
slabosti na tem področju. 

3. Zbor občin podpira ukrepe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije, ki izhajajo iz obravnavanega poročila in stališča Sveta za 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL o nekaterih aktualnih nalogah Socialistične zveze za varnejše 
stanje v cestnem prometu. Pri tem pa ugotavlja, da so sklepi in priporočila o 
ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, ki jih je Skupščina spre- 
jela leta 1973, še vedno aktualni in da jih je treba dosledno uresničevati. 

4. Zbor občin priporoča občinskim skupščinam v Socialistični republiki 
Sloveniji, da obravnavajo problematiko cestnoprometne varnosti v svojem 
območju in da sprejmejo potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih slabosti. 

Zeli morda o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Potem prosim, 
da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin predlagani sklep soglasno sprejel. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembi 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga 
je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina mesta Ljubljana. Za svojega 
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predstavnika je določila tovariša Lojzeta Cepuša. Predstavnik Izvršnega sveta 
je tovariš Janez Zemljarić. 

Želi morda predstavnik predlagatelja predlog za izdajo zakona še ustno 
obrazložiti? Tovariš Cepuš, prosim! 

Lojze Cepuš: Naša delegacija se ne strinja s predlogom Izvršnega 
sveta, da bi se 6. člen republiškega zakona spremenil šele potem, ko bo spre- 
jet zvezni zakon in nato spremenjen še republiški. Zadeva je za Ljubljano 
tako pereča, da je ni mogoče več odlagati. V mestu Ljubljana že sedaj promet 
ni v celoti urejen tako, kot določa 6. člen republiškega zakona. Skupščina mesta 
Ljubljana ne more na primer določati prednostnih in stranskih ulic, enosmer- 
nih cest in podobno, kot to zahteva zakon. To je v Ljubljani prepuščeno Ko- 
miteju za promet in zveze. 

Zato predlagamo zboru, da zadolži Skupščino mesta Ljubljana, da pri- 
pravi na podlagi stališč in razprave, ki je že bila, osnutek za spremembo 6. in 
18. člena republiškega zakona o varnosti cestnega prometa. Hvala, 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Cepuš! Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem predlaga, da se iniciativa Skupščine mesta Ljub- 
ljana sprejme. Zato danes tudi o tem razpravljamo. Tovarniš Cepuš je ob- 
razložil razmere, zaradi katerih so dali to pobudo. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem, ki je to iniciativo podprl, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki se strinja v bistvu z obema možnostima. Želita poročevalec Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem tovariš Peter Hedžet in Komisije tovariš 
Miro Samardžija poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Zeli kdo besedo? Tovariš Janez Žemljarič, republiški sekretar za notranje 
zadeve ima besedo! 

Janez Žemljarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kot je razvidno iz gradiva Izvršni svet ni imel pripomb in pomislekov 
glede vsebine predloga Skupščine mesta Ljubljana, ampak samo glede pro- 
ceduralnega vprašanja, ali naj se ta iniciativa realizira takoj ali naj se počaka 
do spremembe zakona o varnosti prometa v SR Sloveniji. 

Upoštevajoč okoliščino, da utegne zvezni zakon o temeljih sistema varnosti 
v cestnem prometu kasniti, Izvršni svet soglaša, da se iniciativa sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste tudi soglasje Iz- 
vršnega sveta k tej iniciativi. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 

Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi 6. člena zakona o varnosti cest- 
nega prometa se sprejeme. 

2. Osnutek zakona pripravi Skupščina mesta Ljubljana. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe de- 

lovnih teles Skupščine in Zbora. 



326 Zbor občin 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (CNihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
obvezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa. 

Skupščini ga je predložila v obravnavo Skupščina mesta Ljubljana, ki je 
za svojega predstavnika določila tovariša Lojzeta Cepuša. 

Zeli morda predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
Poleg predloga za obvezno razlago ste prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Predlog za obvezno razlago sta obravnavala Odbor za družbenopolitični 

in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. Želita morda poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam 

zboru, na podlagi stališč Zakonodajno-pravne komisije in Odbora ter mnenja 
Izvršnega sveta, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ne sprejema predloga za obvezno raz- 
lago 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je predložila Skupščina 
mesta Ljubljana, ker je omenjena zakonska določba povsem jasna. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (53 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 predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat v 
zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vo- 
dijo 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, predsedniku zbora ali pa tudi predsednikom delovnih teles, kakor 
tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar 
ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

Zeli morda kdo od delegatov zastaviti kakšno delegatsko vprašanje? (Ne.) 
Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela. 
Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom za- 

hvaljujem za udeležbo in sodelovanje v razpravi in zaključujem 10. sejo Zbora 
občin. Hvala! 

(Seja je bila končana ob 14.30.) 



11. seja 

(23. novembra 1978) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
11. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

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 sestavi 
poročilo za zbor. 

V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: Eda 
Hermana, delegata iz Mozirja, za predsednika, Marjana Simiča, delegata iz 
Novega mesta in Franca Novaka, delegata iz Ormoža, za člana. 

Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče, potem prosim, da o 
tem predlogu glasujemo! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) 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 11. sejo Zbora občin izvojeni: tovariš 
Edi Herman za predsednika in tovariša Marjan Simič in Franc Novak za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane in da pregleda po- 
oblastila ter sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na 
svojih mestih, ker bo Komisija kmalu opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je seveda to v njegovi moči, na 
vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pis- 
meno pripravljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. Ta vprašanja 
bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, 
da bi nanje odgovorili že na tej seji, pri točki predlogi in vprašanja delegatov. 
Prosim vas tudi, da se tisti, ki imate namen razpravljati, prijavite za razpravo 
sedaj, ko čakamo na poročilo. 

Dobili smo obvestilo Kulturne skupnosti Slovenije, da smo usklajeni z 
zakonom o založništvu, tako tudi z obema drugima zboroma. 
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Ker je Verifikacijska komisija že opravila svoje delo, nadaljujemo sejo. 
Prosim predsednika Komisije, da poda poročilo o sklepčnosti seje! 

Edi Herman: Tovarišice in tovariši delegati! 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 ob- 
čin pregledala pooblastila delegatov za sejo zbora in na podlagi pooblastil in 
seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati 
vseh občin SR Slovenije in delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti 
občin Koper, razen delegatov občin Radlje ob Dravi in Velenje. 

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 11. sejo zbora. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na gla- 
sovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker nobeno pooblastilo 
ni 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 ter s tem verificiral po- 
oblastila delegatov za 11. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor 
sklepčen in da lahko s pravno veljavo razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg Izvršnega sveta povabljeni še: Centralni komite 
Zveze komunistov, Republiška konferenca SZDL in Skupnost slovenskih občin 
k vsem točkam dnevnega reda ter skupina delegatov za pošiljanje delegata v 
naš zbor iz občine Ljubljana-Bežigrad posebej še k 11. točki dnevnega reda in 
Ustavno sodišče SR Slovenije k 12. točki dnevnega reda. 

Seje se udeležujejo: tovarišica Mara Zlebnikova, podpredsednica Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in drugi predstavniki Izvršnega sveta 
k posameznim točkam dnevnega reda, tovariš Peter Toš, član Centralnega 
komiteja ZK Slovenije, tovariš Ciril Horvat za Skupnost slovenskih občin, 
tovarišica Slavica Robida za občino Ljubljana-Bežigrad in dr. Majda Stroblova 
za Ustavno sodišče SR Slovenije. 

Vse, ki ste se odzvali vabilu, lepo pozdravljam. Glede na prejšnje seje 
ste lahko opazili, da smo za to sejo zožili krog vabljenih. V Predsedstvu 
Skupščine smo se namreč dogovorili za restriktiven pristop pri vabljenju na 
seje zborov, ker menimo, da se morajo stališča, predlogi in mnenja izražati in 
tudi usklajevati predvsem v delovnih telesih Skupščine in zborov. Zato bomo 
skušali na seje delovnih teles vabiti kar najširši krog družbenih dejavnikov, 
samoupravnih in političnih, ki so že izrazili ali pa izražajo svoj interes so- 
delovati pri skupščinskih odločitvah; izogibali pa bi se prevelikemu številu 
formalno vabljenih na seje zbora. 

Prehajamo torej na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev 
dnevnega reda 11. seje Zbora občin. 

Iz 5. in 6. točke dnevnega reda izhaja, da naj bi pri osnutku zvezne re- 
solucije za leto 1979 in pri osnutku zakona o določitvi skupnega obsega dohod- 
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kov proračuna federacije za leto 1979 obravnavali in zavzeli stališča tudi k 
spremljajočim aktom, in sicer: 

— k osnutku odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne po- 
litike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1979; 

— k osnutku odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979; 
— k osnutku projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979; 
-— k osnutku projekcije devizne bilance Juoslavije za leto 1979; 
— k osnutku odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe fe- 

deracije za leto 1979 in 
— k osnutku odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih 

davščin in potrebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se 
v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino. 

Ker smo omenjene akte od Zbora republik in pokrajin dobili sorazmerno 
pozno, Izvršni svet ni uspel pravočasno zavzeti stališč, naša delovna telesa pa 
tudi niso mogla teh zadev poglobljeno obravnavati in nam poslati poročila. 
Zategadelj vas obveščam, da bomo vseh šest prej omenjenih aktov obravnavali 
na 12. seji zbora, ki je sklicana za 6. december 1978. Zaradi istih razlogov 
umikam danes z dnevnega reda tudi 6. in 16. točko dnevnega reda, in sicer: 

— osnutek zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna fe- 
deracije za leto 1979 in 

— osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu il979 odstopajo Inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Ker nam Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni 
predložila v obravnavo nobenega akta, z dnevnega reda današnje seje umikam 
tudi točko volitve in imenovanja. 

Tako za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda za 11. sejo Zbora občin; 
2. odobritev zapisnikov 8., 9. in 10. seje Zbora občin; 
3. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976-1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 
in opredelitvijo njihovih nosilcev; 

4. predlog izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979; 
5. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 

slavije za obdobje 1976-1980 v letu 1979; 
6. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olaj- 

šav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v 
letu 1979, z osnutkom zakona; 

7. predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku; 
8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 

kojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona; 
9. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene družbeni dogovor o dograditvi zdravstveno-rekreacijskega centra 
za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu; 

10. predlog za obvezno razlago 1. in 4. odstavka 37. člena zakona o poslov- 
nih stavbah in poslovnih prostorih; 

11. odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da 14. člen zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ni v skladu z ustavo 
SR Slovenije; 
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12. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli ka- 
kovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu; 

13. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih uprav- 
nih taksah; 

14. osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1978 in 

15. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Ker vidim, da 

nihče, prosim, da glasujemo! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (60 delegatov 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen 
tak, kakor sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi 
na klop. 

Obenem vas obveščam, da bomo dnevni red 12. seje Zbora občin, kot sem 
že omenila, ki smo jo sklicali za 6. decembra 1978, razširili še z osnutkom 
odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike v letu 1979, z osnutkom odloka o skupni devizni 
politiki Jugoslavije v letu 1979, z osnutkom projekcije plačilne bilance Jugo- 
slavije za leto 1979, z osnutkom projekcije devizne bilance Jugoslavije za 
leto 1979, z osnutkom odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe 
federacije za leto 1979, z osnutkom odloka o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih 
proizvodov, ki se v letu 1979 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, z osnutkom zakona o določitvi skupnega obsega 
odhodkov proračuna federacije za leto 1979 in z osnutkom odloka o spremem- 
bah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1978 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Prosim, da vzamete to na znanje in da obvestite o tem občinske skupščine 
in vodje skupin delegatov za pošiljanje delegatov v naš zbor. Poleg tega vas 
tudi obveščam, da bomo sejo, ki je bila predvidena za 20. december 1978, 
sklicali za pet dni pozneje, se pravi za 25. december 1978, tako da bi mogli 
priprave opraviti kar najbolje. 

Pred prehodom na posamezne točke dnevnega reda vas obveščam, da bomo 
na skupnem zasedajnu z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zbo- 
rom poslušali uvodne obrazložitve Izvršnega sveta k načrtovani družbeno- 
ekonomski politiki za leto 1979 in k predlogu izhodišč za sestavo proračuna 
SR Slovenije za leto 1979. Uvodne obrazložitve bo podal tovariš Vitja Rode, 
podpredsednik Izvršnega sveta. Skupno zasedanje, ki bo v veliki dvorani, pa 
bom po dogovoru med predsedniki zborov vodila jaz. 

Sporočam tudi, da se udeležujeta naše seje sedaj tudi delegat iz občine 
Velenje in delegat iz Radelj ob Dravi, tako da je danes prvič v tem mandatu 
udeležba 100 %>, sicer pa je bila vedno 98'%. 

Prehajamo torej na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnikov 8., 9. in 10. seje Zbora občin. 

Zapisnike vseh treh sej ste prejeli. Ima morda kdo k zapisnikom 8., 9. in 
10. seje zbora kakšno pripombo ali kakšen popravek? (Nihče.) 
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Ker vidim, da nihče, dajem odobritev zapisnikov na glasovanje. Kdor je za 
to, da se odobrijo zapisniki 8., 9. in 10. seje Zbora -občin, naj prosim glasuje! 
(61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno potrdil zapisnike 8., 9. in 10. seje 
zbora. 

Sedaj pa prosim, da gremo v veliko dvorano, kjer bomo skupaj z Zborom 
združenega dela in Družbenopolitičnim zborom opravili skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.15.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo našega zbora. Ker ste 
danes na klop prejeli precej gradiv, od katerih sta pomembna zlasti ocena, 
stališča in pripombe našega Izvršnega sveta k osnutku zvezne resolucije 
in pa predlog sklepa k osnutku naše republiške resolucije, vas sprašujem, ali 
potrebujete odmor, preden preidemo na to točko dnevnega reda, da bi si te 
dokumente podrobneje ogledali. Ali mislite, da je bila uvodna obrazložitev in 
vsa poročila, ki ste jih v tej zvezi dobili, dovolj za vaše sodelovanje v raz- 
pravi in za opredeljevanje? Potrebujete morda odmor? (Ne.) Hvala! 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in z opredelitvijo njihovih 
nosilcev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni 
svet. 

Izvršni svet je za svoje predstavnike določil: tovarišico Maro Zlebnik, 
podpredsednico Izvršnega sveta in predsednico Odbora Izvršnega sveta za druž- 
benopolitični sistem, organizacijo republiške uprave in proračun, tovarišico 
Marijo Zupančič-Vičar, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
urbanizem, dr. Antona Fazarinca, člana Izvršnega sveta in predsednika Repub- 
liškega komiteja za zdravstvo in socialno politiko, tovariša Štefana Korošca, 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene, 
tovariša Tomaža Banovca, namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, tovariša Dušana Brgleza, namestnika predsednika Repub- 
liškega komiteja za ekonomske odnose s tujino, tovariša Dragana Mozetiča, 
namestnika republiške sekretarke za finance, tovarišico Stanko Kukar, pomoč- 
nico direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, tovarišico Maro 
Fabjančič, pomočnico predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze 
in tovariša Marjana Oblaka, republiškega podsekretarja v Republiškem se- 
kretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Ekspoze k tej točki dnevnega reda smo pravkar poslušali na skupnem 
zasedanju. Poleg osnutka resolucije s temeljnimi razvojnimi nalogami in opre- 
delitvijo njihovih nosilcev ste k tej točki dnevnega reda prejeli še: mnenje in 
stališče Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko k 
osnutku republiške in zvezne resolucije, mnenje in predloge Sveta za družbeno- 
ekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije, poročilo delovne skupine Izvršnega odbora Predsed- 
stva Republiške konference SZDL o stanju v zvezi s spremljanjem novih 
solidarnostnih sistemov na področju družbenih dejavnosti ter globalno oceno 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 1976, 
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1977 in 1978 ter možnosti za njegovo uresničevanje v letu 1979, analizo o 
spremembah strukture gospodarstva z vidika uresničevanja nalog in dogovorov 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-4980, analizo iz- 
vajanja družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
SR Slovenije, oceno realizacije politike cen v devetih mesecih leta 1978, infor- 
macijo o uresničevanju družbenoekonomske politike na področju razporejanja 
dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke v letu 1978 in dokumentacijo 
h globalni oceni izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 
v letih 1976, 1977 in 1978. 

Vsa ta gradiva nam je predložil v obravnavo Izvršni svet. Poleg tega ste 
prejeli tudi sklep Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora, ki smo ga sprejeli ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije v mesecu juliju letos. 

Osnutek resolucije s temeljnimi razvojnimi nalogami in opredelitvijo 
njihovih nosilcev z vsemi spremljajočimi analizami in gradivi so obravnavali: 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance, Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki so zboru predložili pismena poročila. 

Pristojni odbori vseh treh zborov so imenovali skupino delegatov z na- 
logo, da na podlagi razprav delegatov na sejah delovnih teles pripravi in pred- 
loži zborom predlog zaključnega dokumenta, ki naj ga sprejmejo zbori ob 
zaključku obravnave osnutka resolucije. Ta skupina delegatov je pripravila 
predlog sklepa, ki ste ga danes dobili na klop. 

Želijo morda poročevalec Odbora za-družbenoekonomski odnos in razvoj 
Marjan Simič, Odbora za finance Viljem Petek, Odbora za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja tovariš Janez Lah, Komisije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve predsednik Franjo Turk 
in Zakonodajno-pravne komisije predsednik dr. Lojze Ude poročila tudi ustno 
dopolniti? Besedo ima tovariš Marjan Simič, poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj našega zbora! 

Marjan Simič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite, da kot predstavnik skupine delegatov, ki so jo pooblastili pri- 
stojni odbori zborov Skupščine, v njenem imenu predložim za današnje zase- 
danje zborov Skupščine SR Slovenije predlog sklepa, ki izhaja iz načelnih in 
konkretnih opredelitev, pripomb in mnenj, izraženih ob obravnavi osnutka 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 X letu 1979' s temelJnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opre- 
delitvijo njihovih nosilcev. Poudarim naj nekatera ključna vprašanja, ki 
so nas v tej skupini vodila pri pripravi predloga sklepa v zvezi s pripravo 
predloga resolucije za prihodnje leto. V delovnih telesih je bilo poudarjeno, 
da jtreba osnutek resolucije presojati predvsem z vidika sklepov zborov 
Skupščine, ki so ob obravnavi poročila Izvršnega sveta o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije v prvih treh letih tekočega srednjeročnega obdobja 
na sejah dne 26. julija 1978 naložili Izvršnemu svetu, da pri pripravi osnutka 
resolucije posebej opredeli ukrepe, ki bodo prispevali k hitrejšemu uresniče- 
vanju sistema samoupravnega družbenega planiranja, k povečanju produk- 
tivnosti dela in uveljavljanju kakovostnih dejavnikov razvoja, h krepitvi 
konkurenčne sposobnosti in odprtosti našega gospodarstva ter k doslednejšemu 
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samoupravnemu združevanju sredstev na podlagi medsebojne dohodkovne po- 
vezanosti in soodvisnosti. 

Delovna telesa so s tem v zvezi ugotovila, da predloženi osnutek izhaja iz 
navedenega sklepa zborov in so ga zato podprla. Pri tem pa želim posebej 
poudariti, da predloženi sklep, ki ste ga prejeli danes na klop, ne vsebuje samo 
stališč, mnenj in pripomb ter predlogov, oblikovanih v delovnih telesih zborov, 
temveč vsebuje tudi ugotovitve iz doslej opravljene javne obravnave — v 
okviru regijskih posvetovanj, ki jih je organizirala Socialistična zveza delov- 
nega ljudstva, kakor tudi mnenja in stališča, sprejeta v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, njihovih asociacijah, v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, v občinskih skupščinah kot konferencah delegacij ter v pri- 
stojnih organih drugih zainteresiranih družbenih subjektov. 

V imenu skupine delegatov kot predlagatelja sklepa se lahko opredelim le 
do doslej prispelih pripomb in predlogov. Ker pa sproti prihajajo nove pobude 
in predlogi ukrepov, smo se v skupini dogovorili, da bomo spremljali razpravo 
na današnjih sejah zborov in na podlagi te razprave, po potrebi, v okviru 
načelnih opredelitev predlog ustrezno dopolnili. 

Glede na to, da ste prejeli poročila delovnih teles našega zbora, pa tudi 
poročila Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v 
katerem so predlagana stališča in predlogi k osnutku resolucije, bom v na- 
daljevanju podal le nekatera najpomembnejša vsebinska izhodišča, ki jih vse- 
buje predloženi sklep. 

V predlogu sklepa so opredeljene v prvi vrsti zahteve za večjo konkreti- 
zacijo ukrepov, ki izhajajo iz sklepov zborov Skupščine ob obravnavi pol- 
letnih gibanj. Zato je v 2. točki predloga sklepa navedeno predvsem zagotav- 
ljanje takšnih pogojev samoupravnega družbenega planiranja, ki bodo omo- 
gočali odločanje delavca o vseh tokovih družbene reprodukcije, vključno z 
uresničevanjem delavčeve vloge pri hitrejšem vključevanju v mednarodne 
gospodarske tokove, kar naj prispeva tudi k hitrejšemu uveljavljanju novega 
mednarodnega ekonomskega reda. 

V skupini smo prav tako upoštevali enotna stališča iz dosedanjih razprav, 
da je pri opredeljevanju rasti izvoza treba upoštevati realno stanje glede na 
razne oblike protekcionizma v mednarodni menjavi. Posebej pa v predlogu 
sklepa opozarjamo, da se moramo tudi v okviru federacije zavzemati za uskla- 
jena gibanja rasti, temelječa na povečani rasti izvoza, ki naj prevzame vlogo 
nosilca gospodarske rasti namesto dosedanjega intenzivnega investicijskega 
povpraševanja. Posebej se v predlogu sklepa opredeljujemo do vprašanj kva- 
litetnih virov vlaganj in za učinkovitejšo uporabo družbenih sredstev, z zah- 
tevo, da se pospeši ustanavljanje internih bank. Menimo, da je takšna opre- 
delitev nujna, saj obstoječa vlaganja temelje v preveliki meri na kratkoročnih 
virih, ni pa ustreznih usmeritev, ki bi spodbudile večje združevanje sredstev in 
tudi doslednejše usmerjanje v bankah združenih sredstev v tako imenovana 
skupna vlaganja. Menili smo, da je treba hitreje omejevati domače investicijsko 
povpraševanje, ki pravi zaradi neusklajenosti virov vpliva na rast inflacije. 

Izhajajoč iz družbeno dogovorjenih nalog smo v predlogu sklepa opredelili 
tudi razmerja glede stopnje rasti produktivnosti, dohodka ter vseh oblik po- 
rabe. S tem v zvezi je bila enotno podprta zahteva, da se čimprej sklene druž- 
beni dogovor, ki bo v okviru stabilizacijskih prizadevanj ustrezneje oprede- 
ljeval rast osebne porabe v odvisnosti od porasta produktivnosti in manj v 
odvisnosti od rasti življenjskih stroškov. S tem v zvezi so povezana tudi vpra- 
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šanja rasti cen, pri čemer ni bilo sporno vprašanje izjemnega obravnavanja 
porasta stanarin, ki je nujno za učinkovitejše gospodarjenje s stanovanjskim 
fondom in za intenzivnejšo stanovanjsko gradnjo. 

Glede konkretnih ukrepov na posameznih področjih bi rad opozoril le 
na potrebne spremembe v skupnih nalogah za zagotavljanje skladnejšega 
regionalnega razvoja. 

Iz dosedanjih razprav namreč izhaja, da je treba pospešiti kapitalno 
intenzivno vlaganje in med drugim tudi prevrednotiti kriterije o vlaganjih de- 
lavcev na začasnem delu v tujini v zvezi s stanovanjsko gradnjo. Takšne usme- 
ritve, vključno s predlogi za konkretizacijo ukrepov, kar nalagamo Izvršnemu 
svetu, terjajo obenem tudi vsestransko aktivnost vseh subjektov družbenega 
planiranja, posebej pa udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije, s tem pa tudi nosilcev samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
za posamezna področja. To pa seveda zahteva, da se v celotnem procesu de- 
legatskega oblikovanja odločitve pospešijo, še pred sprejetjem predloga re- 
solucije, tiste aktivnosti, ki naj glede na stvarne možnosti posameznih nosilcev 
družbenega planiranja omogočijo odgovorno usklajevanje skupnih razvojnih 
usmeritev. Pri tem prevzemajo delegati, delegirani na današnje seje zborov, 
tudi posebno obveznost, da spodbudijo takšno aktivnost v svojih sredinah. 

Takšne opredelitve pa, po mnenju skupine, zahtevajo bistveno drugačen 
odnos vseh nosilcev razvojnih nalog do obveznosti, sprejetih s sporazumi 
oziroma dogovori o temeljih planov, pri čemer po oceni delovnih teles pomeni 
neizpolnjevanje obveznosti iz planskih dokumentov tudi kršitev samoupravnih 
pravic. Zahteve v predlogu sklepa za zaostritev odgovornosti pa hkrati terjajo, 
da se vzporedno s tem dosledneje zagotavlja tudi dohodkovni temelj za ures- 
ničitev načrtovanih ciljev in planov. 

Dovolite mi, da ob zaključku tega prikaza temeljnih nalog družbeno- 
ekonomske politike razvoja v prihodnjem letu predlagam v imenu skupine 
delegatov, da zbor sprejme predloženi sklep z morebitnimi spremembami in 
dopolnitvami, izraženimi v razpravi o osnutku resolucije. Prav tako predlagam, 
da obravnavo te točke po zaključeni razpravi prekinemo, da bi s tem omogočili 
skupini delegatov, da predloži potrebne spemembe in dopolnitve tudi glede 
končnega besedila predloga sklepov. Obenem pa želim opozoriti, da je, glede 
na obsežna gradiva in tudi kratke roke za obravnavo vseh predloženih aktov, 
skupina menila, da je treba ob oblikovanju predloga resolucije upoštevati tudi 
vse pripombe, mnenja, stališča in predloge, ki bodo predloženi na današnjih 
zasedanjih zborov, kar je smiselno upoštevano v 3. točki predloga sklepa 
oziroma v načelnih opredelitvah do predloženega osnutka. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši delegati, da vas opozorim še na napako, 
ki se je pojavila pri prepisovanju predloga sklepa. V 1. točki je v drugem od- 
stavku v deveti vrsti namesto pravilno »Izvršnega sveta« navedeno »splošnega 
sveta«. Prosim za ustrezen popravek. Hvala. 

Predsednica S i 1 v a Jereb: Hvala lepa! Na podlagi vseh predloženih 
gradiv, poročil delovnih teles in na podlagi predloga sklepa, ki je bil pravkar 
obrazložen, pričenjam razpravo. Prijavljenih je veliko. Besedo ima tovariš 
Janko Kolarič, delegat iz občine Maribor! 

Janko Kolarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek predložene resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
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Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 predstavlja solidno osnovo za naj- 
širšo razpravo na vseh nivojih, saj je bila predložena tokrat pravočasno. Pravo- 
časna predložitev omogoča, da se vključujejo v razpravo vsi subjekti, od. kra- 
jevnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in občinskih skupščin s 
svojimi delovnimi telesi. Skratka, pravočasna predložitev je spodbudila vse 
subjekte, da so začeli temeljito razpravo tudi o svojem lastnem razvoju. 

V svoji razpravi bi se želel dotakniti predvsem tretjega in četrtega po- 
glavja republiške resolucije, ki naglasa potrebo po povečanju reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva. Ta sicer predvidena pozitivna tendenca pa je nekoliko 
premalo konkretizirana za posamezna gospodarska področja. Naj omenim med 
drugim zlasti mesno predelovalno industrijo z vsemi pozitivnimi in negativnimi 
posledicami na razvoj pomembnega dela kmetijstva, to je živinoreje, z vsemi 
svojimi sekundarnimi učinki. Ker je to širši slovenski in jugoslovanski pro- 
blem, je nujno takoj preiti od parcialnih in neučinkovitih rešitev v občinah 
na širše sistemske rešitve, da bi tako preprečili dolgoročne negativne po- 
sledice. 

Podoben problem se z večjo> ostrino pojavlja tudi na področju prede- 
lovalne industrije. Predelovalna idustrija, zlasti še kovinska in tekstilna, ki 
predstavljata v našem območju in v naši občini večino, je na najboljši poti 
od stagnacije k nadzorovanju. Dosežena stopnja akumulativnosti v predelovalni 
industriji kaže po podatkih Službe družbenega knjigovodstva na izrazito težnjo 
padanja akumulativnosti predelovalne industrije v naši občini. Podobno velja 
tudi za SR Slovenijo, saj je znašala že leta 1974 4,5 %, leta 1977 pa samo še 
2,5 %. Reproduktivna sposobnost predelovalne industrije je znašala v letu 1975 
še 8,1%, v letu 1977 pa le še 6,5%. Vendar tudi to akumulacijo ustvarja le 
minimalno število delovnih organizacij, vsa ostala predelovalna industrija 
ustvarja le minimalno akumulacijo oziroma posluje na meji rentabilnosti. To 
nas torej opozarja, da bi bilo torej nujno potrebno ta dejstva upoštevati že 
pri morebitni spremembi in dopolnitvi tega srednjeročnega plana, če pa do teh 
sprememb ne bo prišlo, pa v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Izrecno želim opozoriti še na temeljni problem našega gospodarstva, ki 
izhaja iz predvidevanj resolucije in zadeva vse oblike porabe. Podatki namreč 
kažejo, da so vse oblike porabe v resoluciji v redu in je dana ustrezna usme- 
ritev, vendar razni izvedbeni dokumenti, kot so aneksi k samoupravnemu spo- 
razumu o temeljih plana družbenih področij, resno opozarjajo na to, da bo go- 
spodarstvo dejansko še bolj obremenjeno. To ugotovitev opiram na podatke Za- 
voda za plan, ki predvideva, da naj bi se družbeni proizvod v prihodnje po- 
večal za 17%, medtem ko naj bi skupna poraba porasla za 23 '%. Vse to opo- 
zarja že vnaprej, da se predvidevanja resolucije na področju porabe ne bodo 
izvajala. Tudi predvidevanja zveznega proračuna in predvideni dvig cen v 
zvezni pristojnosti, za 10—20 % ogrožajo skladnost med tem, kar bomo ustvarili, 
in porabo. 

Imamo tudi nekaj konkretnih vsebinskih pripomb. Glavne od teh bom 
strnil v nekaj točk. 

1. Ocenjujemo, da je potrebno v republiško resolucijo vgraditi tudi ne- 
katere širše aktivnosti iz območja Severovzhodne Slovenije, ki imajo širši slo- 
venski pomen: 

a) razvojni program agroživilskega kompleksa v Severovzhodni Sloveniji 
kot proizvodno-predelovalnega območja SR Slovenije; 
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b) razvoj turizma, zdraviliškega in zimskega na Pohorju kot delu slo- 
venskega turističnega območja. 

2. V občini potekajo priprave za izvajanje programa skladiščno-transport- 
nega trgovskega centra. Gre za širši slovenski program oziroma za aktivi- 
ranje potencialnih gospodarskih prednosti, ki jih ponuja geografski in ob- 
mejni prometni položaj severovzhodne Slovenije. S tem programom se rešuje 
širši problem povezave cestnega, železniškega in letalskega tovornega prometa. 
Prav to pa terja vključitev tega pomembnega programa v slovensko resolucijo, 
pa tudi nekatere spremljajoče projekte, kot so: izgradnja tovornega kolodvora 
Tezno s kontejnerskim terminalom v zvezi z gradnjo skladiščno-transportnega 
trgovskega centra in prosto industrijsko cono, posodobitev tovorne železniške 
postaje v območju Tezna, aktiviranje drugega tira na delu bivše južne želez- 
nice Maribor—Šentilj, modernizacija in usposobitev prog Grobelno—Rogatec 
—hrvaška meja ter Pragersko—Ptuj—Čakovec za večje obremenitve. 

3. V prilogi k resoluciji »Temeljne razvojne naloge«, poglavje II, na pod- 
ročju prometa in zvez podane opredelitve niso popolne in ne ustrezajo do sedaj 
dogovorjenim opredelitvam (dogovor o temeljih plana SRS in srednjeročni 
plan republiške cestne skupnosti) kot tudi ne dejanskemu stanju glede na 
aktivnosti, ki se izvajajo. Prav zaradi tega bi bilo potrebno, da ta del teksta 
resolucije dopolnimo zlasti s temle tekstom: 

a) v petem odstavku je treba spremeniti predzadnji stavek, ki naj se glasi: 
»V Mariboru bo končana prva etapa hitre ceste in nadaljevala se bodo dela 
na drugi etapi, s premostitvijo Drave«. 

b) Začetek šestega odstavka naj se pravilno glasi: »Republiška skupnost 
za ceste bo izvajala prvo etapo rekonstrukcije mejnega prehoda Šentilj, tako 
da bo ta etapa končana do turistične sezone leta 1980«. 

c) Drugi stavek sedmega odstavka naj se glasi: »Začela se bo gradnja 
cestnih povezav Šentilj—Maribor in Razdrto—Nova Gorica«. 

Ob izrednem naraščanju prometa na cestnem odseku Maribor—Ptuj, ki je 
v letu 1977 dosegel 11 136 vozil povprečno dnevno, je utemeljeno in nujno v 
republiški resoluciji za leto 1979 predvideti in določiti dokončanje predvidene 
prometne študije o cestnem trikotniku Maribor—Ptuj—Slovenska Bistrica, s 
posebnim ozirom na opredelitev trase nove cestne povezave Maribor Ptuj. 
Zato se predlaga, da se vstavi nov odstavek z naslednjo vsebino: 

»Dokončati je treba prometno študijo o prometnem trikotniku Maribor— 
Ptuj—Slovenska Bistrica, s posebnim ozirom na opredelitev trase nove cestne 
povezave Maribor—Ptuj.« 

4. S področja letališke problematike v SR Sloveniji je potrebno resolucijo 
dopolniti z enotnimi sistemskimi rešitvami v SR Sloveniji za vračanje kredit- 
nih sredstev za izgradnjo in modernizacijo. Vsako parcialno razreševanje tega 
vprašanja odpira v posameznih območjih večje probleme. Menimo, da bi bilo 
potrebno v resoluciji opredeliti ponovno sklepanje samoupravnega sporazuma 
o izgradnji letališke infrastrukture v SR Sloveniji. V resoluciji je potrebno 
opredeliti naloge o samoupravnem organiziranju letališke skupnosti. 

5. Ob oceni, da je glede na ugotovljeno nesorazmerno povečanje investi- 
cijske dejavnosti v državi, nekoliko manj v republiki, v letu 1978 potrebno 
sprejeti restriktivne ukrepe, je potrebno upoštevati, da je bila ta ekspanzija 
vlaganj le v določenih območjih in na določenih področjih. Linearne restrik- 
cije lahko negativno vplivajo na prestrukturiranje gospodarstva in razvoj ne- 
katerih območij in področij. To zlasti velja tam, kjer te investicijske ekspanzije 
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ni bilo. Prav zaradi tega bi bilo potrebno v resoluciji nekoliko bolj opredeliti 
selektivno investicijsko politiko in ne le linearno zmanjševanje. 

6. Izvoz kot najpomembnejši pospeševalec gospodarskega razvoja v letu 
1979 bi moral biti konkretneje in radikalneje podan, skupaj s stimulativnimi 
ukrepi, ki se bodo izvajali prek samoupravne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino. Mnenja smo, da naj ne bi bili uvozni režimi zunanjetrgovinska bi- 
lančna kategorija, ampak naj bi predvsem služili zaščiti naše industrije. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Kolarič, hvala lepa! Besedo ima 
tovariš Bogdan Birsa, delegat iz občine Koper! 

Bogdan Birsa: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V občini Koper je potekala široka razprava o osnutku resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 1980 v letu 
1979 ter o temeljnih razvojnih nalogah v letu 1979 z opredelitvijo njihovih 
nosilcev. 

Na podlagi predloga pripomb in stališč organizacij združenega dela in in- 
teresnih skupnosti, Izvršnega sveta Skupščine občine Koper in Občinske kon- 
ference SZDL je Skupščina občine na skupni seji vseh treh zborov dne 21. no- 
vembra 1978 sprejela stališča do osnutka republiških dokumentov in poobla- 
stila delegacijo za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije, da na seji Zbora občin dne 23. novembra 1978 predlaga naslednje do- 
polnitve osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije za leto 1979. 

Na področju energetike: Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980 je predvideval med objekti, energetsko cono v Ko- 
pru, ki naj bi se začela postopno graditi v letu 1979, tudi prvo fazo izgradnje 
rafinerije nafte Sermin. Resolucija za izvajanje plana v letu 1979 pa predvideva 
le nadaljevanje izgradnje rafinerije v Lendavi s kapaciteto 2 milijona ton, ki 
je večja od predvidene, vendar je v okviru Slovenije to dogovorjeno. Potrebno 
je, da se v nalogah za leto 1979 nakažejo tudi smeri prizadevanj in priprav za 
realizacijo koprske rafinerije v okviru kontinuiranega planiranja po letu 1980, 
glede na nastale spremembe. 

V temeljnih nalogah je navedeno, da bo Poslovna skupnost energetske in- 
dustrijske cone v Kopru, ki bo ustanovljena, nadaljevala priprave za izgradnjo 
posameznih projektov cone, predvsem pa pripravljala študijo o možnostih iz- 
gradnje terminala za sprejem tekočega zemeljskega plina. Taka formulacija 
naloge in nosilcev ustvarja vtis, kot da bodo potekale priprave za izvedbo tega 
projekta ločeno od nosilcev ustreznega razvoja v Sloveniji, ki so Poslovna 
skupnost za plinifikacijo Slovenije in Interesna skupnost za železniški in luški 
promet. Terminal za utekočinjeni plin se mora zgraditi v sklopu prometnega 
in magistralnega plinovodnega omrežja Slovenije, kateremu bodo zagotovljene 
dodatne količine plina in s tranzitom plina za druge uporabnike tudi ugodnejši 
pogoji za amortizacijo naložb in odplačevanje kreditov. Poslovna skupnost za 
energetsko industrijsko cono naj bi skrbela predvsem za urejanje cone ter pri- 
dobivala konkurentne nosilce za izgradnjo objektov v coni. Ne bo pa njeno delo 
uspešno, in dosedanja praksa je to tudi potrdila, če bo samo njej naložena pri- 
prava tako zahtevnih projektov, kot sta terminal za tekoči plin in rafinerija, 
ki bo v celoti angažirala vse njene kadre, sredstva in sile, medtem pa bodo 
šle ostale možnosti razvoja mimo. Vsekakor bo imela ta skupnost svojo po- 
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membno vlogo in naloge pri realizaciji posameznih energetskih projektov. Izo- 
gibati pa se je potrebno večtirnosti, ki bi drobila skromne kadre in sile ter 
vnašala nejasnosti v delitev rizika in odgovornosti, zaradi česar se tudi več- 
krat porajajo ovire pri uresničevanju načrtov. Zato je nujno, da se vključijo 
v to poslovno skupnost vsi veliki porabniki, dobavitelji, nosilci razvoja naft- 
nega in petrokemijskega gospodarstva v Sloveniji in ne samo dosedanji ozek 
krog ustanoviteljev Sermina. Zaradi tega morajo biti ustanovitelji Poslovne 
skupnosti za energetsko industrijsko cono v Kopru člani Poslovne skupnosti za 
plinifikacijo SRS, Interesne skupnosti elektrogospodarstva in Interesne skup- 
nosti za nafto in plin. 

Kar zadeva preskrbo obalnega območja s potrebno energijo naj omenimo, 
da se bodo potrebe po plinu pomembno povečale z izgradnjo tovarne soli v Se- 
čovljah. Je pa tudi že aktualno vprašanje optimalne rešitve preskrbe prebi- 
valstva s plinom. V takih pogojih grozi nevarnost neracionalnih in neperspek- 
tivnih začasnih rešitev, katerim bi se lahko izognili s tem, da anticipiramo 
gradnjo magistralnega plinovoda do Kopra, kar je potrebno proučiti. 

Na področju energetike je nadalje v osnutku navedeno, da bodo v nasled- 
njem letu opravljene priprave za gradnjo terminalnih kapacitet za skladišče- 
nje naftnih derivatov v Celju in Ljubljani. Naloga izhaja iz dejstva, da je 
slaba in negotova oskrba Slovenije z naftnimi derivati posledica tudi izredno 
majhnih zalog teh derivatov pri trgovski mreži v centrih potrošnje. Tako 
stanje skladiščnih kapacitet je tudi v Kopru, ker sta gospodarstvo in prebival- 
stvo odvisna od vsakodnevne sprotne dostave iz rafinerij. Zato predvideva 
program aktivnosti za realizacijo razvojnega koncepta naftno-plinskega go- 
spodarstva SR Slovenije, katerega je sprejel Izvršni svet Skupščine SRS, ta- 
kojšnjo graditev skladiščnih kapacitet za nafto in naftne derivate v Celju, 
Ljubljani ter Kopru. Ker pa je to zadnje, »v Kopru«, iz resolucije izpadlo, pred- 
lagamo, da se priprave začnejo naslednje leto tudi v Kopru, se pravi, da se to 
vnese v resolucijo, tako kot je predvideno v programu za skladiščne kapaci- 
tete. 

Na področju bazične kemije: Na tem področju je v osnutku resolucije 
predvideno, da mora delovna organizacija Iplas pospešiti pripravljalna dela 
na dveh projektih: sinteza okso alkoholov in proizvodnja akrilne kisline. V 
okviru Petrokema je dogovorjeno, da bo delovna organizacija Iplas v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju razvijala program propilenske kemije, vendar 
pod pogojem, da bodo objekti dograjeni v letu 1983—1984, ko bo dograjen tudi 
projekt Dine na Krku, ki bo takrat pričel s proizvodnjo osnovne surovine pro- 
pilena. Program razvoja propilenske kemije pa predvideva poleg navedenih 
dveh projektov tudi projekt proizvodnje izopropanola in propil oksida. Ta dva 
pa nista zajeta v resoluciji. Vsi štirje projekti morajo biti dokončani isto- 
časno s projektom Dina na Krku. Temeljne razvojne naloge, ki izhajajo iz 
osnutka resolucije za leto 1979, naj se dopolnijo s tem, da bo delovna organi- 
zacija Iplas že v naslednjem letu pričela intenzivno pripravljati projekte za 
izopropanol in propilen oksid. 

Na področju strojegradnje: Ob analizi izvajanja srednjeročnega plana za 
obdobje 1976—1980 v prvih treh letih izvajanja plana Skupščine občine Koper 
se ugotavlja zaostajanje rasti družbenega proizvoda za planiranim. Tudi v na- 
slednjih letih izvajanja plana se rast družbenega proizvoda ne bo povečala, 
predvsem ne zaradi izpada in odložitve izgradnje ključnega razvojnega projekta 
v občini in na obali — rafinerije naftnih derivatov s kapaciteto 4 milijone ton. 
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Pri ugotavljanju in proučevanju drugih razvojnih programov se ]e Skupščina 
občine opredelila za program homokinetičnih zglobov v okviru avtomobilske 
industrije. Osnovni razlog za opredeljevanje programov homokinetičnih zg o- 
bov je v tem, da na našem področju delujeta nosilca motorne industrije Cimos 
in Tomos z velikim že ustvarjenim kadrovskim potencialom, razvojnim insti- 
tutom in usmerjenim izobraževanjem kadrov za motorno industrijo. Zato se 
predlaga, da se v osnutku resolucije področje temeljnih nalog strojegradnje 
dopolni s tem, da bosta Cimos in Tomos, v povezavi z IMV Novo mesto, v na- 
slednjem letu pričela intenzivno pripravljati dela za realizacijo programa iz- 
gradnje tovarne homokinetičnih zglobov v Kopru, hkrati pa se bodo povečale 
proizvodne kapacitete in razširil proizvodni program proizvodnje dvo in štiri- 
taktnih motorjev za vgradnjo v motorna vozila, izvenkrmnih motorjev ter 
razne vrste agregatov za poljedelstvo. V okviru hitrejšega in skladnejšega raz- 
voja motorne in druge industrijske proizvodnje v Kopru in na obali se bo v 
naslednjih letih nadaljevalo prizadevanje za razvoj centra proizvodne teh- 
nike, v katerem bodo vsa industrijska podjetja združevala dela in sredstva za 
konstrukcijo in izdelavo orodij. 

Na področju prometa in zvez: V osnovi se predvidene naloge s področja 
prometa in zvez podpirajo, vendar predlagamo, da se posebej izpostavi pro- 
blem storitvenih organizacij združenega dela, ki v velikem obsegu poslujejo 
s tujino. Te organizacije so za naše obalno območje karakteristične, saj sodijo 
mednje Luka Koper, špedicije, zlasti Intereuropa Koper, turistično gospodar- 
stvo, Splošna plovba Piran. Te organizacije ustvarjajo takšen devizni priliv, da 
so skupaj z drugimi organizacijami iz našega območja omogočile pozitivno bi- 
lanco našega območja, saj znaša za naše območje indeks uvoz izvoz glede 
ustvarjenih oziroma porabljenih deviz 124%, medtem ko znaša ta indeks v 
SR Sloveniji 60 %. Kljub takšnemu deviznemu učinku pa so te dejavnosti v 
neenakopravnem položaju glede pogojev gospodarjenja in možnosti razpola- 
ganja z ustvarjenimi devizami v primerjavi z organizacijami združenega dela 
za industrijsko predelavo in proizvodnjo. Kljub temu da smo na zvezni ravni 
sprejeli družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije, v katerem smo se do- 
govorili, da bomo enako obravnavali izvoz izdelkov visoke stopnje predelave 
in izvoz storitev, tega še ne izvajamo; še več, razlika v stimuliranju izvoza 
storitev se povečuje, saj so stopnje v primerjavi z izvozom še večje. Z ustvar- 
jenimi devizami pa po sedanjem režimu te organizacije še vedno ne morejo raz- 
polagati, kar je v nasprotju z zakonom o združenem delu in z zakonom o po- 
slovanju s tujino, saj smo v naši družbenoekonomski ureditivi uveljavili na- 
čelo, da ima vsakdo pravico razpolagati z devizami, ki jih ustvarja. Kljub 
ustvarjenim devizam namreč Luka, Intereuropa in tudi turistično gospodarstvo 
ter ostali ne morejo uvažati nujno potrebne opreme, kakršne zaradi zahtevnosti 
pri nas ne izdelujemo. Za uvoz opreme morajo prositi druge organizacije zdru- 
ženega dela, da jim odstopijo pravico do deviz, kar pa se mora drago plačati. 

Nadaljnji razvoj Luke Koper ovira že sedaj slaba cestna povezava z zaled- 
jem. Razvoj industrijske cone na Krasu v okviru realizacije osimskih sporazu- 
mov pa zahteva nujno ustrezno cestno povezavo Luke z bodočo cono. Pri tem 
je potrebno opozoriti, da v okviru osimskih sporazumov predvidena prometna 
povezava v celoti zaobide koprsko luko, ki je tako popolnoma izolirana. Na 
drugi strani pa se že sedaj v Italiji usmerjajo velika sredstva — 300 milijard 
lir, za tehnološko modernizacijo in razvoj tržaške luke, za njeno povezavo z 
industrijsko cono na Krasu ter za povečanje cestnih in železniških kapacitet 
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proti Avstriji. To dejstvo narekuje pospešeno specializacijo, modernizacijo in 
tehnološko opremljanje Luke Koper ter izgradnjo tretjega pasu na cesti Ko- 
per—Divača z odcepom k coni Sežana ter direktno železniško povezavo SR 
Slovenije z Ljudsko republiko Madžarsko, sicer bo Luka Koper v celoti izoli- 
rana, tako glede vključevanja v cono kakor tudi glede tranzitnega prometa. 

V okviru zagotavljanja prometnih tokov prek Luke Koper, naših železnic 
in cest je potrebno na področju ekonomskih odnosov s tujino vključiti tudi 
nalogo, da se Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, 
Gospodarska zbornica, republiški upravni organi, poslovne banke in drugi 
zavzemajo za odpravo preferencialov med EGS in Jugoslavijo v zvezi z luškim 
tranzitom prek Slovenije. V okviru EGS velja namreč preferencial za blago 
prek luk EGS in s tem seveda tudi za tržaško luko in železnico prek Trbiža za 
Avstrijo. Zato je potrebna izenačitev statusa proste carinske cone v Kopru s 
statusom proste carinske cone v Sežani, saj ima Luka Trst, s statusom proste 
carinske cone, že sedaj precej bonitet v primerjavi s statusom proste carinske 
cone v naši luki. Zato jo je treba popolnoma izenačiti s statusom proste ca- 
rinske cone v Sežani. V tem smislu je potrebno določiti tudi kriterije za sta- 
tus prostih carinskih con v Jugoslaviji. 

Na področju kmetijstva in živilstva so opredeljene pomembne naloge za 
intenziviranje pridelovanja vrtnin za porabo v svežem stanju in predelavo. 
Za realizacijo te naloge na obali, kjer so najboljši pogoji za pridelovanje vrtnin, 
Skupščina občine Koper predlaga, da se Kmetijsko-živilski razvojni skupnosti, 
Združenju tozdov kmetijstva in živilstva ter Zvezi vodnih skupnosti določi 
tudi naloga nadaljevanja melioracijskih del na področju Vanganlelske in 
Osapske doline. 

Na področju vodnega gospodarstva: Obala in Kras, vključno tudi prosta 
carinska cona, nimata zagotovljene oskrbe z vodo ter tudi nimata samostojnih 
virov za njeno ureditev. Zato je potrebno, da se med prioritetne naloge Zveze 
vodnih skupnosti in območnih vodnih skupnosti vnese tudi naloga o nadalje- 
vanju priprav za ureditev dolgoročne oskrbe Obale in Krasa z vodo, in sicer z 
zajetjem izvirov vode nia Planinskem polju. 

Delegati Skupščine občine Koper so še posebej zavzeto razpravljali o na- 
logah in ukrepih za ustvarjanje pogojev za hitrejši gospodarski razvoj manj 
razvitih območij Slovenije. Pri tem so popolnoma podprli vse predvidene na- 
loge, še posebno pa potrebo po oblikovanju družbenopolitičnih izhodišč in osnov 
sistemov pospešenega skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije v ob- 
dobju po letu 1980. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Anica 
Horjak, delegatka iz občine Sevnica! 

Anica H orjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predložena resolucija s svojimi usmeritvami v bistvu objektivizira obstoječe 
stanje in nakazuje naloge, ki bi jih morali brezpogojno uresničiti, če hočemo 
doseči zastavljene cilje, za katere smo se dogovorili s srednjeročnim planom 
1976—1980. Zato menimo, da je ta dokument skrbno pripravljen in nakazuje 
dobre globalne rešitve naše bodoče razvojne politike. Ne glede na zgornje 
ugotovitve pa mislimo, da bi bilo treba nekatere stvari dopolniti in jih določ- 
neje opredeliti. Na podlagi razprave, ki je potekala v delegatski bazi, so bile 
dane k resoluciji naslednje pripombe: 
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1. V četrtem poglavju pod 4. 3 je potrebno poleg že naštetih novih nalog 
in obveznosti dodati še obveznost občin za oblikovanje blagovnih rezerv. Po 
zakonu o blagovnih rezervah so občine dolžne zagotoviti za svoja območja bla- 
govne rezerve za nekatere določene življenjske artikle, kakor tudi sredstva za 
izgradnjo skladiščnih prostorov. Ker so to dodatne obveznosti občin, menimo, 
da jih je potrebno vključiti v resolucijo, s tem, da se tudi za te obveznosti za- 
gotovijo sredstva v občinskih proračunih. 

2. V petem poglavju je navedeno, da bo treba pri zagotavljanju sredstev 
za že začete projekte širšega družbenega pomena mobilizirati tudi sredstva 
prebivalcev prek razpisov javnih posojil, na primer drugo cestno posojilo. 
Realnost takšnega predloga, da bi že v letu 1979 ponovno razpisali javno po- 
sojilo za ceste, je glede na izvajanje programa modernizacije javnih cest vpraš- 
ljiva. 

3. V osmem poglavju, »skladnejši regionalni razvoj«, predlagamo, da se 
besedilo dopolni tako, da se bodo že v letu '1979 ugotavljali učinki sprejetih 
in realiziranih ukrepov v manj razvitih območjih ter da bomo na osnovi ugo- 
tovitev že v tem letu pristopili k spremembam in dopolnitvam zakonskih in 
drugih aktov, ki opredeljujejo območja manj razvitih. Iz doslej razpoložljivih 
podatkov je razvidno, da so nekatera območja oziroma občine, ki so oprede- 
ljene kot nerazvite, že dosegle takšno stopnjo razvitosti, da presegajo z na- 
rodnim dohodkom na prebivalca tiste občine, ki tega statusa nimajo, oziroma 
občine z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi. Menimo, da smo v procesu 
kontinuiranega planiranja dolžni sproti ugotavljati učinke sprejetih usmeritev 
in ukrepov ter jih na podlagi ugotovljenih rezultatov tudi ustrezno prilagajati. 

4. V tretjem poglavju resolucije, ki opredeljuje temeljne naloge na pod- 
ročju ustvarjanja celotnega prihodka, predlagamo, da se postavi zahteva o 
ponovni proučitvi pridobivanja dohodka v organizacijah združenega dela, ki 
zaposlujejo pretežno ženske. Gre za vprašanje zmanjšanega davka iz dohodka, 
zmanjšanje stopnje obveznega posojila za manj razvite republike in pokrajini 
ter druge ukrepe. 

5. Ob razpravi o resoluciji je bilo tudi postavljeno vprašanje posojila za 
manj razvite republike in pokrajini. Dosedanji način odlivanja sredstev prek 
teh posojil, ki sloni le na posojilnem odnosu, bi kazalo proučiti, da bi se ta 
sistem preoblikoval v dohodkovne odnose, pri čemer bi delovne organizacije, 
ki dajejo posojila prek dohodkovnih odnosov, vlagale ta sredstva v konkretne 
objekte v manj razvitih območjih v Socialistični federativni republiki Jugosla- 
viji. S tem bi seveda tudi preprečili anonimno odlivanje sredstev, katerih na- 
men sicer poznamo, ni pa konkretiziran. 

6. Ugotavljamo, da v resolucijo ni vključen eden od bistvenih elementov, 
ki naj zagotovi izvedbo zastavljenih usmeritev in ciljev, to sta odgovornost 
in disciplina pri izvajanju skupno dogovorjenih in sprejetih nalog. Ker gre za 
naloge, ki so življenjskega pomena za našo družbo in družbeno življenje, me- 
nimo, da je potrebno ta element konkretno vgraditi v takšen akt, kot je re- 
solucija. 

K dokumentu »temeljne razvojne naloge v letu 1978 in opredelitev nji- 
hovih nosilcev«, ki je priloga k resoluciji, imamo naslednje pripombe: 

1. V 10. poglavju, ki obravnava področje gradbeništva, industrije, gradbe- 
nega materiala in nekovin,, je v zadnjem odstavku določeno, da se bo na- 
daljevala investicija v širitev proizvodnje in oplemenitenje kremenčevih pe- 
skov za potrebe livarstva. Ugotavljamo, da je tako postavljena naloga preozko 
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opredeljena, ker omenja uporabo te surovine le za livarstvo. Zato predlagamo, 
da se to besedilo oziroma naloga dopolni tako, da naj se v letu 1979 predvidi 
pričetek izkoriščanja kremenčevih peskov tudi v območju Posavja, in sicer za 
potrebe livarstva, steklarstva in gradbeništva. Ta predlog utemeljujemo z 
dejstvom, da so raziskave v Posavju odkrile ogromne zaloge silikatnih surovin. 
Samo v območju občine Sevnica je Geološki zavod Socialistične republike Slo- 
venije ugotovil prek sto milijonov ton zalog. Ocena, ki je bila dana v Gospo- 
darski zbornici Socialistične republike Slovenije, potrjuje, da leži v tem ob- 
močju za približno 3000 milijard dinarjev tega rudnega bogastva. Da se bodo 
v letu 1979 pričele izkoriščati te surovine, je dejstvo, saj je konzorcij za iz- 
koriščanje silikatnih surovin sklenil, da se ustanovi delovna organizacija v 
ustanavljanju in prične delati. 

Pripominjamo, da so vse doslej izdelane študije, ki sta jih opravila Geo- 
loški zavod Socialistične republike Slovenije in Metalurški inštitut Sociali- 
stične republike Slovenije, ter razprave o Gospodarski zbornici ugotovile real- 
nost te naloge glede na ugotovljene zaloge, kvaliteto in izjemno ugodno loka- 
cijo nahajališča in ugotovljene potrebe po tej surovini. Omenim naj, da se 
kremenčevi peski za potrebe steklarstva sedaj uvažajo iz Zahodne Nemčije in 
Madžarske. Končno pa je treba potrditi tudi že znano ugotovitev, da Slovenija 
drugih rudnin nima v izobilju; zato bi morali tistemu, kar imamo, posvetiti 
vso pozornost in skrb. 

2. V 12. poglavju, ki obravnava tekstilno industrijo, ni pravzaprav veliko 
povedanega, čeravno je ta v Sloveniji močno razvita. Vsi ugotavljamo, da se 
lahko ta veza obdrži le z nenehno izboljšavo notranje organizacije dela in z 
visoko stopnjo produktivnosti, ki pa je seveda pogojena s sprotnim uvajanjem 
nove tehnologije. Sedanja praksa kaže, da v tej panogi planskih ciljev ne bo 
moč realizirati, ker ni dovolj posluha za rešitev problemov, ki tarejo to in- 
dustrijo. V ilustracijo naj povemo, da je npr. konfekcija Lisca Sevnica dobila 
soglasje za uvoz strojev šele po treh letih od zaprositve, pri tem pa moramo 
poudariti, da je znašal izvoz te delovne organizacije v letu 1977 31 % celotne 
realizacije, v prvem polletju ,1978 pa se je v primerjavi z enakim obdobjem 
leta 1977 povečal za 19,7 %. Ne gre za to, da bi konfekcijska oziroma tekstilna 
industrija večala svoje kapacitete, vendar pa moramo glede na usmeritve, ki 
so zapisane tudi v družbenem dogovoru o temeljih plana srednjeročnega raz- 
voja Slovenije, storiti vse potrebno, da bo ta industrija z nenehno izboljšavo, 
notranjo organizacijo in uvajanjem nove tehnologije obdržala korak s časom. 
Zato predlagamo, da se to poglavje temu ustrezno dopolni. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Svetel j, delegat iz občine Kamnik. Prosim, tovariš Svetel j! 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Tudi delegati v naši -občini ocenjujejo, da je bil osnutek resolucije pravo- 
časno predložen v razpravo. Zato so se lahko delegacije in zbori občinske 
skupščine kot tudi družbenopolitične organizacije pravočasno vključili v to 
razpravo. Zaželjeno bi bilo, da to ne bi bila izjema, ampak da bi bila v pri- 
hodnje vsa pomembnejša gradiva pravočasno predložena. 

Delegati v vseh treh zborih občinske skupščine so podprli usmeritve os- 
nutka resolucije glede rasti družbenega proizvoda in pa tudi porabe v pri- 
hodnjem letu. V naši občini predvidevamo nekoliko višjo rast porabe. Kot je 
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bilo že v ekspozeju omenjeno, nekatere občine zvišujejo rast zaradi tega, ker 
jim je ta v letošnjem letu znatno zaostala zaradi težav v posameznih pro- 
izvodnih organizacijah, ki so v sanaciji, Pričakujemo, da bomo z novimi na- 
ložbami, hkrati pa tudi s sanacijo takih delovnih organizacij, predvsem pa po- 
večanim izvozom dosegli višjo rast. Planiramo od 8 do 9 «/o povečani druzbem 

P Glede splošne porabe je prevladalo mnenje, da je potrebno v prihodnjem 
obdobju poskrbeti za to, da bo čimbolj usklajena z doseženim družbenim pro- 
izvodom. V zadnjem obdobju smo ponovno priča novemu porastu stroškov na 
tem področju. V tem času ugotavljamo oziroma analiziramo prve finančne 
načrte temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožilstev ter potrebe po novi 
prostorih in tako dalje. Potrebe na teh področjih so znatno večje od predvide- 
vanj In čeprav ne upoštevamo dejstva, da so nekatere naloge prenesene z 
višjih sodišč na temeljna sodišča, se kljub temu obseg osnovnih nalog v obči- 
nah širi. . 

Zato smo menili, da bi morali tudi v predlogu sklepa, kjer slo stalisca o 
določitvi obsega skupne porabe, zapisati omejitev tudi za splošno porabo, pred- 
vsem pa poudariti potrebo po racionalni organizaciji pravosodnih in upiav- 
nih organov. 

Poleg tega pa so v razpravi delegati sprejeli tudi nekatere konkretne pri- 
pombe k osnutku resolucije in k prilogi, ki bi jih posredoval po vrstnem redu: 

1. V tabeli »materialni okviri razvoja v SR Sloveniji v letu 1979«, na 
strani 6 je treba pri podatku o rasti cen na drobno in življenjskih stroškov, ki 
so predvideni s stopnjo 7 do 8 »/o, upoštevati tudi porast življenjskih stroškov 
zaradi podražitve naftnih derivatov. Zaradi te podražitve se predvideva porast 
življenjskih stroškov za 2°/o. 

2. V predlogu dopolnitev resolucije naj se v točki 4. 3. 1, na strani 10, pod 
zdravstveno varstvo na koncu doda odstavek: »>V letu 1979 bo Zdravstvena 
skupnost Slovenije proučila pogoje in možnosti za financiranje programov ob- 
činskih zdravstvenih skupnosti po domicilnem principu, to je, da bi delavec 
združeval svoj prispevek za zdravstveno varstvo v tisti občini, v kateri živi. 

3. V 7. poglavju, »tržišče in cene«, na strani 23, je rečeno, da se bodo 
stanarine v letu 1979 povečale največ za 30 °/o. To ni v skladu z družbeno- 
političnimi stališči o prehodu na ekonomske stanarine. 

4. V 9. 2. točki osnutka resolucije naj se na 25. strani doda nov predzadnji 
odstavek, ki naj se glasi: »Posebno skrb bo potrebno posvetiti organizaciji, 
kadrovski zasedbi in delovanju inšpekcijskih služb v občinah.« 

5 V 2 točki priloge k resoluciji naj se na koncu besedila o cestni infra- 
strukturi zadnji odstavek dopolni tako, da se v celoti glasi: »Nadaljevala se 
bodo dela pri modernizaciji regionalnega cestnega omrežja in v tem okviru 
pospešila gradnja mestnih obvoznic.« 

6. V 10. točki priloge naj se na 31. strani na koncu doda nov odstavek, ki 
naj se glasi: »Organizacije združenega dela v okviru SOZD »Slovenija papir« 
bodo skupaj z Gospodarsko zbornico proučile možnosti za nadaljnji razvoj 
Rudnika kaolina Crna in se na osnovi sprejetega programa dogovorile za 
skupna vlaganja v raziskavo zalog kaolinske rude in v tehnologijo za izbolj- 
šanje kvalitete kaolina. 

V 1;1. točki na isti strani je treba bolj konkretizirati naloge posameznih 
dejavnikov glede nadaljnjega razvoja usnjarske industrije v Sloveniji, ki je 
trenutno v zelo perečem položaju. 
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V drugem odstavku naj se nadomesti beseda »niso« z besedo »bodo«. 
To so pripombe, ki so jih dali naši delegati v tej razpravi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Svetelj! Besedo ima 
tovariš Bruno Pođreka, delegat iz občine Izola. Prosim, tovariš Podreka! 

Bruno Podreka: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
Skupščina občine Izola me je zadolžila, da dam k prilogi resolucije dve kratki 
pripombi. O tej problematiki smo informirali tudi že druge in upamo, da bodo 
sprejeli ustrezne rešitve. 

Opazili smo, da na področju kmetijstva in živilstva ni omenjena moderni- 
zacija lova in predelave rib, čeprav smo v raznih dokumentih zapisali, da 
bomo v okviru agroživilskega kompleksa tudi ta vir hrane ustrezno vrednotili, 
in čeprav vemo, da smo po porabi tega pomembnega živila v Evropi in v svetu 
na enem od zadnjih mest. 

Druga pripomba se nanaša na turizem, ki predstavlja tudi za občino Izola 
eno od pomembnih gospodarskih dejavnosti. V temeljnih nalogah je navedeno, 
da bomo v naslednjem letu bolj kot sedaj razvijali kmečki turizem. To je po 
našem mnenju v redu, ker vnašamo s tem novo kvaliteto v turistično ponudbo. 
Že dalj časa ugotavljamo, da je enostranost pomanjkljivost naše turistične po- 
nudbe. Ne vidimo pa razloga, zakaj ne bi bila omenjena jahtni turizem in dolgo 
načrtovana gradnja pristanišča za jahte, o katerem prav tako vemo, da bo 
vneslo bistveno novo kvaliteto v našo turistično ponudbo. Ce bodo sestavljalci 
dokončnega besedila resolucije menili, da ti dve pripombi nista take narave, da 
bi sodili med temeljne naloge, potem bi želeli pojasnilo, po kakšnih kriterijih 
so v tem dokumetu določali konkretne naloge. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Podreka! Besedo ima 
tovariš Tone Mikeln, delegat iz občine Piran. Prosim, tovariš Mikeln! 

Anton Mikeln: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Pri- 
našam pripombe delegacije za Zbor občin iz občine Piran, ki pa v bistvu po- 
vzemajo tudi vrsto pripomb iz široke javne razprave v temeljnih organizacijah 
združenega dela, v delovnih in izvršnih telesih družbenopolitičnih organizacij in 
v Izvršnem svetu Skupščine občine Piran. 

V prvih letih uresničevanja družbenega plana je bil v občini dosežen zna- 
ten napredek in ugotavljamo dinamično gospodarsko rast, predvsem zaradi 
večjega deleža investicij v osnovna sredstva gospodarstva v družbenem pro- 
izvodu, usmerjenih v dosedanjem obdobju izvajanja srednjeročnega plana 
predvsem v razvoj prioritetnih dejavnosti, pri nas v pomorstvo in v turizem. 
Ob tem ko dosegamo povprečno planirano rast, pa tudi mi ugotavljamo, da ta 
razvoj ni bil rezultat kvalitetnih faktorjev, ki jih je predpostavljal družbeni 
plan. Zlasti v prvih dveh letih srednjeročnega obdobja se je dvignila zaposle- 
nost, kar se je kazalo v udeležbi produktivnosti v porastu družbenega pro- 
izvoda, ki je bila nižja od opredeljene s planom. 

Prav tako se ne uresničujejo temeljne naloge družbenega plana, ki se na- 
našajo na povečanje reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela, 
pri čemer ugotavljamo, da akumulativnost gospodarstva v občini pada. To je 
predvsem posledica krize, ki jo preživlja pomorsko gospodarstvo. Tako so že 
letos na osnovi doseženih poslovnih rezultatov v devetih mesecih ter ob ocenah 
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za preostale tri mesece procentualna stopnja rasti znižuje. Med okoliščinami, 
ki vplivajo na stopnjo rasti, ugotavljamo nekatere splošne slabosti, ki so nam 
objektivno onemogočale doseganje načrtovane kvalitete razvoja. V prvi vrsti 
ugotavljamo, da smo z dogovori o temeljih planov in s samim družbenim pla- 
nom predvideli določene ukrepe za zagotovitev predvidenega razvoja. Sistem- 
ske rešitve in ukrepi ekonomske politike, ki zadevajo zlasti pomorstvo, pa če- 
prav so v družbenih dokumentih že načelno sprejeti in verificirani, do sedaj niso 
bili realizirani. 

Iz analize dosedanjega uresničevanja družbenega plana in drugih gradiv 
ugotavljamo, da v Sloveniji mednarodna menjava v glavnem stagnira in da slo- 
venski izvoz blaga pokriva komaj za približno 60 %> uvoženega blaga, reproma- 
teriala in opreme. V takih pogojih usklajujemo plačilno bilanco z neblagovnim 
deviznim prilivom oziroma, kolikor to ne uspeva, z omejevanjem uvoza. Omeniti 
je treba, da v analizah in ostalih gradivih pogrešamo podatke o prilivu, ki ga 
ustvarjajo izvozniki storitev, da bi lahko ugotovili stopnjo pokrivanja izvoza z 
uvozom tudi ob upoštevanju neblagovnega deviznega priliva iz naslova pomor- 
skega transporta in izvoza turističnih storitev. Pomanjkanje tako evidentira- 
nega izvoza storitev pomorstva in turizma se odraža tudi v neenakopravnem 
obravnavanju izvoza blaga in izvoza storitev in v sprejemanju ukrepov, ki za- 
devajo stimulacijo. Iz nekaterih podatkov bank se da ugotoviti, da je prispe- 
vek storitvenih dejavnosti k plačilni bilanci Slovenije zelo pomemben in da je 
obalno območje udeleženo s 33 %> v slovenskem izvozu storitev. Kot že rečeno, 
pa pogrešamo opredelitev ciljev glede povečanja neblagovnega deviznega pri- 
liva, njegove strukture in konkretizacijo nosilcev razvojnih nalog. Naša regija 
je zelo prisotna z uslugami na področju turizma, pomorskega in tranzitnega 
transporta, luških in drugih storitev. Dane so realne možnosti za nadaljnje po- 
večanje neblagovnega deviznega priliva ob širši družbeni angažiranosti. 

Med najpomembnejšimi turističnimi objekti, ki so predvideni še v tem sred- 
njeročnem planu, je druga faza izgradnje kompleksa Bernardina. Po naši oceni 
je potrebno da se med temeljnimi nalogami za naslednje leto predvidevajo tudi 
priprave za izgradnjo tega objekta in opredeli nosilec — sestavljena organi- 
zacija Emona. 

Menimo, da je potrebno združevati tudi sredstva za realizacijo zastavljenih 
nalog. Zaradi tega se aktivno vključujemo v prizadevanje za nadaljnje integra- 
cije v okviru turistične dejavnosti in za njeno nadaljnje povezovanje z drugimi 
gospodarskimi dejavniki na osnovi dohodkovnih odnosov in povezav. 

V osnutku resolucije, v poglavju 6, so opredeljene naloge na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. Zavedamo se, da je treba večino zadev, ki se na- 
našajo na mednarodno menjavo, reševati v okviru medrepubliškega dogovar- 
janja, vendar menimo, da je tudi za to dogovarjanje treba imeti določnejše in 
jasnejše usmeritve v okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino. 

Tu gre predvsem tudi za vprašanja stimulacije izvoza storitev, ki jih oprav- 
ljata pomorski turizem in transport. Mislimo, da so ukrepi, ki so navedeni za 
stimulacijo izvoza, premalo določno opredeljeni oziroma obveznosti za reali- 
zacijo teh ukrepov niso konkretizirane. Predlagamo, da se izenačijo stimula- 
cije za izvoz storitev in celoten neblagovni devizni priliv s stimucijo oziroma 
davčnimi olajšavami, ki veljajo za blago višje stopnje predelave. 

Menimo tudi, da je potrebno za spodbujanje in pospeševanje turistične 
dejavnosti zajeti v osnovo za stimulacijo vse vrste uslug, ki se opravljajo na 
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področju turizma. Prav tako je treba zaradi nadaljnjega pospeševanja turizma 
oziroma za oplemenitenje, večanje in izpopolnjevanje turistične ponudbe do- 
polniti naše predpise in vključevati v stimulacijo tiste vrste storitev, ki izpo- 
polnjujejo ponudbo, kot npr. prežimo van je in popravilo tujih plovil v ustreznih 
lukah, marinah in podobno. 

V Sloveniji imamo le eno organizacijo združenega dela, ki se ukvarja s 
pomorskim transportom, to je Splošna plovba Piran, ki ima 27 ladij s 436 000 
ton nosilnosti. Zaposluje okoli 1600 delavcev in ustvarja pomembno vsoto v 
neblagovnem deviznem prilivu. 

Njena dejavnost kot integralni del trgovske mornarice se odvija izključno 
na mednarodnem pomorskem tržišču in je pod vplivom svetovnih gospodarskih 
nihanj in krize, kar seveda tudi vpliva na poslovanje te delovne organizacije. 

K prilogi resolucije »temeljne razvojne naloge v letu 1978 in opredelitev 
nosilcev«, v kateri se obravnavajo naloge za področje prometa in zvez, 
predlagamo spremembo oziroma dopolnitev, ki se nanaša konkretno na razvoj 
Splošne plovbe Piran. Dopolnitev se glasi: Za odpravljanje težav v tekočem 
poslovanju in prenehanje v zaostajanju uresničevanja srednjeročnega raz- 
vojnega programa v trgovski mornarici moramo izvajati sprejete dogovore 
tako, da bodo zagotovljeni enakopravnejši pogoji za poslovanje na mednarod- 
nem tržišču in dane večje možnosti za povečanje deviznega priliva. Nadaljnje 
posodabljanje ladijske flote je treba uresničiti tudi z nakupi mlajših rabljenih 
ladij. 

Mislimo, da je nujno odločnejše odpiranje Slovenije med pomorske na- 
rode in da je razvoj trgovske mornarice brez ustrezne družbene podpore 
vprašljiv, ker sama v tej situaciji, v kateri se danes nahaja, ni sposobna za- 
gotoviti potrebnih sredstev za povečanje oziroma obnovo svoje flote, da bi se 
lahko vključila v konkurenčno borbo za tovore in s tem povečala neblagovni 
devizni priliv. 

Med nosilci razvojnih nalog, ki so opredeljeni v prilogi na področju grad- 
beništva, industrija gradbenega materiala in nekovin, je tudi delovna organi- 
zacija Droga s svojim programom za izgradnjo nove tovarne morske soli z 
zmogljivostjo sto tisoč ton letno. Proizvodni trendi na tem področju že vrsto 
let stagnirajo. Tako stanje zahteva korenite spremembe, in sicer prehod od 
ekstenzivnega na intenzivno izkoriščanje morja, kar ne bi bilo več odvisno 
od vremenskih razmer in kar bi tudi pomenilo dvig produktivnosti in pred- 
vsem osnovo za nadaljnji razvoj predelovalne in kemične industrije. Ne mo- 
remo skorajda razumeti, zakaj se je v besedilo vnesla potreba po predhodni 
ugotovitvi ekonomičnosti te investicije, saj jo pristojni organi ponujajo že 
precej časa in se je treba o tej investiciji dokončno in jasno odločiti. Ob tem 
pa menimo, da je potrebno upoštevati tudi širši družbeni interes za zagotovitev 
tako pomembne surovine v SR Sloveniji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mikeln! Besedo ima 
tovariš Viktor Nusdorfer, delegat iz občine Ajdovščina. Prosim! 

Viktor Nusdorfer: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor občin iz občine Ajdovščina daje k besedilu osnutka reso- 
lucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 naslednje pri- 
pombe oziroma predloge za dopolnitev: 
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1. Na področju prometa in zvez, kjer so opredeljene naloge Republiške 
skupnosti za ceste (Poročevalec št. 21, str. 28) predlagamo, da se besedilo, ki je 
navedeno v oklepaju, »odseka Nova Gorica—Selo«, črta. S tem ne postavljamo 
zahteve za pristop h gradnji celotnega cestnega odcepa Nova Gorica—Razdrto 
istočasno in to v letu 1979, ampak želimo opozoriti, da je nujno razumeti ce- 
lotno cestno povezavo Nova Gorica—Razdrto kot eno od prioritetnih nalog. 
Zato naj bi hkrati z začetkom gradnje odcepa Nova Gorica—Selo začeli pri- 
pravljati končne projekte tudi za odcep Selo—Razdrto. V Republiški skup- 
ščini smo že opozarjali na prometno stanje v Vrbanicah in Vipavski dolini in 
menimo, da se bo to stanje še poslabšalo z usmeritvijo prometa iz italijanske 
smeri na začeto avtocesto. 

Glede na to mislimo, da bo potrebno takoj po izgradnji odcepa Nova Go- 
rica—Selo nadaljevati izgradnjo avtoceste do Razdrtega. 

2. V istem dokumentu so v poglavju, ki obravnava področje kmetijstva in 
živilstva, obravnavane rekonstrukcije in gradnje mlekarn. Predlagamo, da se 
besedilo dopolni z navedbo mlekarne v Vipavi, ki je tik pred začetkom gradnje. 

Ker se bo ta gradnja začela v prvih mesecih leta 1979, je prav, da je tudi 
v tem dokumentu. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Nusdorfer! Besedo ima 
tovariš Janez Pezdič, delegat iz občine Radovljica! 

Janez Pezdič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Dele- 
gacija Skupščine občine Radovljica je na svoji seji dne 17. novembra 1978 ob- 
ravnavala osnutek resolucije SR Slovenije s temeljnimi razvojnimi nalogami 
pri izvajanju srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije., v letu 1979, s 
predloženimi stališči in mnenji skupščinskih odborov in drugih organov, in je 
na podlagi razprave sklenila predložiti zboru naslednje pripombe in dopolnitve: 

1. Ugotavljamo, da niti v resoluciji niti v temeljnih nalogah ni posebej 
obdelano področje varstva okolja. Skromno je vključeno le v 5. poglavju, »na- 
loge pri usmerjanju sredstev za zboljšanje in razširjanje materialne osnove 
dela-«, medtem ko je v temeljnih nalogah delno zajeto na področju vodnega 
gospodarstva. 

Menimo, da je problematika varstva okolja tako pereča, da bi morala biti 
v republiških planskih dokumentih ustrezneje obdelana. 

V zvezi s tem bi omenil le dve nalogi, ki sta v tem času in za prihod- 
nje leto posebej aktualni, to sta ureditev varstva naravnih spomenikov (Tri- 
glavski narodni park) in sanacija Blejskega jezera. 

Omenimo naj, da je z zadnjo nalogo, na pobudo dveh odborov Republiške 
skupščine, v pripravi poseben družbeni dogovor, katerega podpisniki bodo po 
osnutku vse občinske, regionalne in republiške organizacije in skupnosti ozi- 
roma njihovi organi, ki na osnovi programa lahko prispevajo k hitrejši sa- 
naciji jezera. 

Predlagamo, da se obe Omenjeni nalogi in dogovor vključijo v temeljne 
razvojne naloge. Nosilec nalog naj bi bil Izvršni svet SRS oziroma Zveza vod- 
nih skupnosti. 

2. V poglavju »naloge pri usmerjanju sredstev za izboljšanje in razširjanje 
materialne osnove dela« predlagamo, da se v 5. točki doda za 9. alineo bese- 
dilo, ki naj bi se glasilo: »zagotoviti ugodnejše kreditne pogoje za gradnjo 
turističnih in gostinskih objektov s spremljajočo infrastrukturo v prvih treh 
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letih obratovanja.« Predlog utemeljujemo z nemogočim položajem, v katerem 
so v prvem obdobju obratovanja delavci novih gostinskih objektov zaradi vi- 
sokih obremenitev dohodka s pogodbenimi obveznostmi. Praviloma je v sle- 
hernem primeru ogrožena njihova socialna varnost. Posleg tega predlagamo, 
da se prouči možnost olajšav pri davčnih in samoupravnih obveznostih v 
istem obdobju, podobno kot je to urejeno v nekaterih drugih republikah. Vse 
te rešitve naj se vključijo v temeljne naloge za področje turizma. 

3. Pri poglavju resolucije o ekonomskih odnosih s tujino predlagamo spre- 
membo formulacije 4. alinee točke 6., ki naj bi se glasila: »Pospešujejo izvoz 
tistega blaga in storitev, s katerim se dosega višji devizni učinek in ima višjo 
stopnjo predelave«. Podobno formulacijo vsebuje tudi osnutek zvezne re- 
solucije. 

Nadalje predlagamo, da se v isti točki dopolni 5. alinea tako, da se glasi: 
»Izenačujejo neblagovni devizni priliv in odliv z blagovnim, tako v politiki 
pospeševanja izvoza kot v drugem zunanjetrgovinskem instrumentariju. Na 
osnovi tako zajetega celotnega priliva in odliva deviz je omogočeno vzdrževanje 
deviznih pravic«. Mislimo, da bi bilo treba na osnovi teh določb resolucije 
priznati v izvedbenih predpisih tujskemu turizmu glede na devizni učinek 
status pretežnega izvoznika z vsemi ugodnostmi, ki iz tega izhajajo. 

K temeljnim razvojnim nalogam imamo dve pripombi: Na področju cestne 
infrastrukture je potrebno vključiti v plan tudi avtocesto Naklo-Ljubljana, ki 
ima zvezni prednostni značaj. Pospeševanju obdelave kmetijskih zemljišč v 
hribovitih območjih in obnovi pašnikov in objektov na teh območjih je po- 
trebno zagotoviti širšo družbeno pomoč. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Boris Cop, 
delegat iz Celja. Prosim, tovariš Cop! 

Boris Cop: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati vseh treh zborov Občinske skupščine Celje so razpravljali o osnutku 
resolucije in jo tudi podpirajo. Dajejo pa naslednje predloge oziroma stališča: 

Splošni del resolucije naj se dopolni z naslednjim besedilom: 
V letu 1979 morajo imeti prednost poleg drugih ključnih nalog tudi vse 

investicije iz naslova izboljšanja ekološkega položaja, kar zlasti velja za se- 
danji položaj obstoječe industrije. 

V predloženih materialih in tudi v osnutku zvezne resolucije je premalo 
konkretno obdelano področje večje stabilizacije v letu 1979, predvsem z vidika 
vseh vrst potrošnje oziroma zagotovila, da se bo gospodarstvo v letu 1979 gi- 
balo bolj umirjeno in bolj stabilizacijsko. 

Na strani 22 k točki 5, »Naloge pri usmerjanju sredstev za izboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela«: V 7. alinei naj se doda nov stavek, ki 
naj se glasi: »Novi programi, ki izhajajo iz novih spoznanj, pa naj se predložijo 
podpisnikom v obliki aneksa o družbenem dogovoru o temeljih srednjeročnega 
plana.« 

V opredelitvi nosilcev temeljnih razvojnih nalog niso ustrezno vključene 
celjske delovne organizacije oziroma celjski nosilci razvoja na posameznih 
področjih združenega dela, pomembnih za družbenogospodarski razvoj Slove- 
nije. Zato se predlaga, da se pri drugem delu resolucije, ki govori o temeljnih 
razvojnih nalogah v letu 1979, vključita pod točko 9 na področju strojegradnje 
še Libela Celje in Emo. Na področju prestrukturiranja proizvodnje bo delovna 
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organizacija Emo Celje pristopila k izgradnji tovarne energetske opreme in 
nadaljevala razvojno sanacijo v smislu prestrukturiranja celotne proizvodnje s 
celotnim kotlovnim programom za idustrijo. 

K 2. točki: Na področju prometa in zvez naj se uvrsti tudi odstavek, katere 
združene PTT organizacije opravljajo razširitev avtomatičnih telefonskih cen- 
tral in telefonskega omrežja. V ta odstavek naj se vključi tudi izgradnja tele- 
komunikacijskega centra Golovec v Celju. 

K 5. točki: Na področju proizvodnje in predelave lesa naj se na strani 
30, kjer se naštevajo organizacije združenega dela, ki bodo v letu 1979 vlagale 
v rekonstrukcijo in modernizacijo obratov za proizvodnjo stanovanjskega in 
stavbenega pohištva, doda »Lik Savinja«, ki ima namen rekonstruirati po- 
hištveni del proizvodnje. 

Zadnji odstavek na strani 29 naj se dopolni tako>, da se glasi: »S povečano 
proizvodnjo za izvoz, ki temelji na povečanju izrabe domače surovine in re- 
produkcijskega materiala ter na uvozu tropskega in drugega lesa in repro- 
dukcijskega materiala, katerega domača proizvodnja ne proizvaja ali ne pro- 
izvaja v zadostnih količinah in kvaliteti.« 

K 6. točki: Na področju črne metalurgije se daje pripomba zaradi zahtev 
železarn po formiranju lastne grosistične organizacije združenega dela. Konfe- 
renca meni, da trgovske organizacije, ki imajo sklenjene samoupravne spora- 
zume o skupnem prihodku z železarnami, v celoti izpolnjujejo, prostorsko in 
časovno, funkcijo trgovanja za proizvode slovenskih železarn in bi takšna nova 
grosistična organizacija združenega dela povzročila ogromne stroške in bila tudi 
drugače nesmiselna. 

K 4. odstavku 7. točke: Na področju barvaste metalurgije naj se za Mežico 
doda, da Cinkarna Celje zaključuje izgradnjo valjarne cinkovih proizvodov. 

K 8. točki: Na področju bazne kemije naj se tretji odstavek spremeni 
tako, da se glasi: »Delovna organizacija Cinkarna Celje bo, v skladu z ukrepi 
ekonomske in ekološke sanacije Cinkarne, ki so jih sprejele družbenopolitične 
organizacije, Skupščina občine in samoupravna interesna skupnost za varstvo 
zraka občine Celje, ter na osnovi lastnega celovitega akcijskega programa pri- 
čela izgradnjo nove tovarne žveplove kisline z zmogljivostjo loO 000 ton. Fi- 
nančna sredstva za to investicijo in z njo povezano celotno ekonomsko in eko- 
loško sanacijo Cinkarne morajo, ob polnem sodelovanju Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, zagotoviti porabniki 
žveplene kisline, banke in drugi poslovni partnerji Slovenije. 

In končno, doda naj se nov odstavek v zvezi z dokončanjem grafične in- 
dustrije Aera v smeri, da se razširi proizvodnja lepilnih trakov in grafike. To 
pomeni, da bi z omenjenimi kapacitetami omejili potrebo po uvozu teh iz- 
delkov. 

Prosimo, da se ta stališča upoštevajo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Vladimir 
Janjič, delegat iz Sežane. Prosim, tovariš Janjič! 

Vladimir Janjič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši, de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Sežane je 
obravnavala osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SRS za 
obdobje 1976—1980 v letu 1979 ter temeljne razvojne naloge v letu 1979 ter pri 
tem ugotovila, da dokumenta ne opredeljujeta podrobneje nalog, ki so vezane na 
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izvajanje določb, ki izhajajo iz osimskih sporazumov. Tako resolucija ne upošte- 
va, da lahko izgradnja proste cone pomembno vpliva na povečanje konku- 
renčne sposobnosti našega gospodarstva. Zato skupina delegatov meni, da bi 
morala resolucija vsebovati opredelitve o pospešenih pripravah za izgradnjo 
proste cone in s tem v zvezi naloge, kot je na primer podrobnejša proučitev 
proizvodnih panog, ki naj bodo locirane v prosti coni pri Sežani, da bi dosegli 
največje možne gospodarske učinke ter da bi zainteresirane samoupravne 
interesne skupnosti uresničile naloge pri izgrajevanju zunanje infrastrukture. 
Pri tem je treba seveda upoštevati tudi dejstvo, da je izgradnja proste cone pri 
Sežani projekt, ki presega republiške okvire, ter je zato nujno pri ustanavljanju 
poslovne skupnosti ali druge oblike samoupravnega povezovanja organizacij 
združenega dela, zainteresiranih za prosto cono, zagotoviti tudi sodelovanje 
Gospodarske zbornice Jugoslavije in celotnega jugoslovanskega gospodarstva. 

Izhajajoč iz tega je treba ustrezno dopolniti tudi temeljne razvojne naloge 
v letu 1979 in opredelitve njihovih nosilcev z nalogami, ki se nanašajo na spre- 
membo prostorskega plana v tem območju, zagotavljanje potrebne energije 
za oskrbo proste cone, izdelavo tehnične dokumentacije za projektne rešitve 
cestnih povezav, izdelavo načrtov in zagotavljanje potrebnih sredstev za pre- 
skrbo proste cone in obalno-kraške regije s pitno in tehnološko vodo, pripravo 
sistemov povečane stanovanjske graditve za potrebe cone ter opredelitve o 
potrebnih izobraževalnih institucijah v Sežani za zagotavljanje kadrov za po- 
trebe proste cone. 

Naša skupina delegatov dalje meni, da je potrebno dopolniti temeljne 
razvojne naloge v letu 1979 na področju razvoja turističnega gospodarstva 
z nalogami, ki sodijo v okvir priprave za proslavo 400-letnice kobilarne v 
Lipici, ki bo leta 1980. Program nalog, ki sta si jih zastavila TOZD Kobilarna 
ter TOZD Hoteli in gostinstvo, predvideva namreč dokajšnje vlaganje v nadalj- 
njo izgradnjo gostinskih, turističnih in športno-rekreacijskih kapacitet v sami 
Lipici ter uresničitev programa razvoja Škocjanskih jam. Vse te naloge je 
namreč treba realizirati do proslave 400-letnice kobilarne v Lipici, ki bo, kot 
je znano, potekala pod pokroviteljstvom tovariša Tita. 

Prav tako pa menimo, da je treba med temeljne razvojne naloge v letu 
1979 uvrstiti tudi nadaljevanje raziskav vodilnih virov na Krasti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Janjič! Besedo ima 
tovariš Jože Sedelšak, delegat iz občine Ravne na Koroškem! 

Jože Sedelšak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ko je skupina delegatov iz občine Ravne na Koroškem, ki delegira de- 
legate v Zbor občin in Zbor združenega dela, obravnavala 3. točko današnjega 
dnevnega reda, je postavila naslednje vprašanje: Ali se za leto 1979 in nasled- 
nja leta predvideva revalorizacija osnovnih sredstev oziroma zvišanje pred- 
pisanih stopenj amortizacije? 

Organizacije združenega dela v našem območju ugotavljajo, da je čas 
tehnične zaostalosti osnovnih sredstev vedno krajši in da so cene oziroma 
predračunske vrednosti za nadomestitev osnovnih sredstev višje, kot pa se z 
amortizacijo po sedaj veljavnih stopnjah zbirajo za to potrebna sredstva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mirko 
Belac, delegat iz Skupščine Obalne skupnosti Koper. Prosim! 
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Mirko Belac: Tovarišice in tovariši delegati! Pripombe k osnutku 
resolucije so pripravljene na podlagi razprave o resoluciji, ki jo je organiziral 
Medobčinski svet SZDL Koper v Izoli dne 10. 10. 1978. Obravnavali so jih 
vodje delegacij obalne regije za delegiranje delegatov v Zbor občin in Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije in skupina delegatov pri Skupščini 
Obalne skupnosti Koper, ki delegira delegate v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije. 

Podobno kot v republiki so tudi v okviru obalno-kraške regije družbeno- 
politične skupnosti, družbenopolitične organizacije in posamezni nosilci pla- 
niranja analizirali izvajanje družbenih planov svojega območja ter sprejeli 
ugotovitve in stališča, ki nam omogočajo tudi primerjavo naših rezultatov 
in dosežkov z oceno izvajanja družbenega plana republike ter naših stališč 
glede pogojev in možnosti razvoja v naslednjem letu z osnutkom republiške 
resolucije. 

Tudi v okviru obalno-kraške regije ugotavljamo dinamično rast, ki je 
močnejša kotv republiki, predvsem zaradi neizkoriščenih rezerv v industriji, s 
katerimi smo startali v to srednjeročno obdobje, in zaradi večjega deleža 
investicij v osnovna sredstva gospodarstva v družbenem proizvodu, usmerje- 
nih v dosedanjem obdobju izvajanja srednjeročnega plana predvsem v razvoj 
prioritetnih dejavnosti: pomorstvo in turizem. Ob tem ko v glavnem uresni- 
čujemo planirano kvantitativno rast, pa tudi mi ugotavljamo, da ta razvoj ni 
bil rezultat delovanja tistih kvalitativnih dejavnikov, ki jih je predpostav- 
ljal družbeni plan. 

Predvsem v prvih dveh letih izvajanja družbenega plana smo močno pre- 
koračevali načrtovano stopnjo rasti zaposlenosti in je bila udeležba produk- 
tivnosti v porastu družbenega proizvoda nižja od planirane, čeprav je ugod- 
nejša od republiškega povprečja. Prav tako ne uresničujemo temeljnih nalog 
družbenega plana, ki se nanašajo na povečanje reproduktivne sposobnosti 
temeljnih organizacij združenega dela, pri čemer ugotavljamo, da akumula- 
tivnost naših organizacij znatno zaostaja za republiškim povprečjem. 

Letos se ti odnosi nekoliko zboljšujejo. Smo pa ob takih gibanjih vendarle 
dosegli nekatere rezultate, ki jih želimo še posebej podčrtati. Stabilizirali in 
sanirali smo gospodarstvo, zlasti ekonomsko stanje tistih delovnih organziacij, 
kjer so bila žarišča izgub v letih 1976 in 1977 (Tomos, Cimos, iDelamaris, Me- 
hanotehnika, Luka) in dinamično povečujemo devizni priliv, predvsem v ne- 
blagovnih, storitvenih dejavnosti, v turizmu in pomorskem gospodarstvu. 

- "Vzroki za zaostajanje v kvaliteti razvoja so deloma tudi subjektivni in tako 
ugotavljamo tudi mi slabosti, kot sta prepočasna modernizacija in prestruk- 
turiranje gospodarstva, zlasti industrije, kasnitve pri pripravi razvojnih pro- 
gramov in projektne dokumentacije, nezadostno obvladovanje delitve druž- 
benega proizvoda in teženj po ekstenzivnem razvoju ter podobni pojavi. 

Še posebno se čutimo prizadeti zaradi nepripravljenih razvojnih progra- 
mov. Nismo dovolj izkoristili sistemskih ugodnosti za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij, v našem primeru Brkinov, in prizadevnosti delovnih 
ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela, ki so zašle v težave, za izvedbo 
prepotrebnih tehnoloških sanacij. 

Po drugi strani pa ugotavljamo, zlasti ob analizi izvajanja zveznega in 
republiškega družbenega plana, da se v našem razvoju zrcalijo tudi nekatere 
splošne slabosti, ki so nam objektivno onemogočale uresničitev načrtovane 
kvalitete v razvoju. V prvi vrsti ugotavljamo, da smo z dogovori o temeljih 
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planov in z družbenim planom predvideli tudi določene ukrepe ekonomske po- 
litike, ki naj zagotovijo načrtovani razvoj, katerih pa pozneje nismo sprejeli in 
smo tako ostali le na pol poti. 

To velja še posebno za ukrepe, ki zadevajo pospeševanje izvoza in ki naj 
bi na višjem nivoju mednarodne menjave omogočali tudi kvalitetno dinamično 
rast s povečevanjem uvoza sodobne tehnologije in ključnih reprodukcijskih 
materialov. Tako ugotavljamo v našem konkretnem primeru, da niso realizirani 
dogovorjeni ukrepi za pospeševanje razvoja pomorstva in turizma kot najpo- 
membnejših generatorjev neblagovnega deviznega priliva, zlasti kar zadeva 
izenačenje stimulacije tega deviznega priliva s stimulacijami, ki veljajo za 
izvoz blaga višje stopnje predelave in izenačenje pogojev gradnje ladij v do- 
mačih ladjedelnicah s'pogoji svetovnega tržišča itd. 

V dosedanjem obdobju izvajanja srednjeročnega plana smo sicer v glav- 
nem realizirali načrtovane investicije v razvoj turizma (Bernardin) in po- 
morstva (nakup ladij), vendar na osnovi programov, ki so bili že prej priprav- 
ljeni in zastavljeni in v pričakovanju, da se bodo ekonomski odnosi uredili 
v skladu z dogovori o temeljih planov. Ker se to ni realiziralo, so investitorji 
zašli v resne težave, ki jih je v primeru pomorstva trenutno svetovna kriza 
še poglobila. Nizka akumulativnost izvozno usmerjenih storitvenih dejavnosti 
pa negativno vpliva tudi na ves- družbenoekonomski razvoj obale, ker zahteva 
značaj teh dejavnosti (turizem, luka), ki so pretežno sezonskega značaja, tudi 
velika vlaganja v infrastrukturo in socialno sfero, predvsem zaradi premago- 
vanja konic prometa. 

Glede na dosedanja zaostajanja v infrastrukturi in socialni sferi, ki so že 
začela omejevati nadaljnji razvoj, smo v tem srednjeročnem obdobju začeli 
intenzivneje reševati nekatere žgoče probleme, kot so obalna cesta, višinski 
vodovod, turistična infrastruktura, razvoj družbenih dejavnosti itd., vendar 
za ceno večjih obremenitev gospodarstva. Zato pa je bila osnovna naloga 
srednjeročnega plana zagotoviti dinamično rast in povečanje akumulativne 
sposobnosti gospodarstva, tudi na račun hitrejše modernizacije obstoječe in- 
dustrije in hitrejšega razvoja tistih primarnih in sekundarnih dejavnosti, 
ki lahko izkoriščajo komparativne prednosti območja, predvsem morja in mor- 
sko lego, ter možnosti razvoja, ki nastajajo z uresničevanjem osimskih spo- 
razumov. 

Kot rečeno, razen nekaterih izjem, kot na primer razvoj Iplasa, pa naš do- 
sedanji razvoj na žalost še ni rezultat teh kvalitetnih prestrukturiranj in se 
zato tudi problemi počasneje rešujejo. V največji meri si bomo prizadevali za 
izboljšanje naše ekonomske osnove za nadaljnje vzdrževanje dinamične rasti 
z ugodnejšimi odnosi pri razvijanju produktivnosti in delitve. Potrebno pa je 
tudi v okviru republike in federacije podpreti zlasti tista naša prizadevanja, ki 
prispevajo k izboljšanju plačilne blance, pri čemer ne zahtevamo posebnih 
privilegijev temveč le izenačenje s pogoji, ki veljajo za izvoznike blaga, 
oziroma s pogoji svetovnega trga za tiste dejavnosti, ki svoj dohodek ustvar- 
jajo izključno na svetovnem tržišču. 

Prav tako zahtevamo večjo podporo republike pri uveljavljanju tistih 
razvojnih usmeritev, ki izvirajo iz komparativnih prednosti pomorske orientaci- 
je. V tej zvezi z zagrenjenostjo ugotavljamo, kako se posamezni razvojni pro- 
grami, ki smo jih pripravljali in se iz raznih razlogov niso realizirali, uspešno 
uresničujejo v drugih območjih oziroma v drugih republikah. Za razvoj obalno- 
kraške regije je bistvenega pomena izvajanje programa izgradnje infrastruk- 
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turnih objektov, ki so zastavljeni v družbenih dogovorih in sporazumih, pa 
tudi sprejeti kot mednarodna obveznost v okviru osimskih sporazumov. 

Tako je na področju cestne infrastrukture med temeljnimi razvojnimi na- 
logami predvidena zgraditev koprskega priključka in nadaljevanje del na 
semedelski vpadnici. Obalna cesta je nedvomno med najbolj obremenjenimi 
ozkimi grli slovenskega magistralnega cestnega križa in smo reševanje tega 
problema predolgo odlagali. 

Sedaj obstaja dogovor o 10-letni izgradnji cest v obalnem območju, ki je 
bil podpisan v marcu 1977 in se je začel izvajati. V skadu s tem dogovorom 
je koprski priključek že v gradnji, gradnja semedelske vpadnice se bo pričela 
v mesecu marcu, že v letu 1979 pa je treba začeti tudi gradnjo cestnega odseka 
Rudo-Strunjan. Ne glede na težave, ki jih je potrebno premagovati pri gradnji 
teh objektov, je nujno, da se od tega dogovora ne odstopi. Zato naj se v tem 
smislu oblikuje tudi naloga iz dužbenega plana za leto 1979. 

Glede na to, da se pojavljajo precejšnje težave v zvezi s projektiranjem 
posameznih objektov in cestnih odsekov zaradi preobremenjenosti projektant- 
skih organizacij, predagamo, da se med nalogami izrecno poudarijo tudi 
prioritetne naloge glede projektiranja kontinuitete graditve cest in da se v to 
prioriteto vključi tudi obalna cesta. 

Prav tako predlagamo, da se v okviru kontinuitete planiranja začenjajo že 
v letu 1979 priprave za ureditev cestnega odseka Divača-Ankaran, predvsem 
črnokalskega klanca. Rešitev tega problema je že aktualna zaradi zastojev, 
ki se pojavljajo, bo pa postala še posebno nujna z uresničevanjem osimskih 
sporazumov, ko bo treba zagotoviti ustrezno povezavo med Luko Koper in 
sežansko cono. 

Na italijanski strani se vlaganja v zvezi z uresničevanjem osimskih spo- 
razumov usmerjajo z absolutno prednostjo v cestno in železniško povezavo tr- 
žaške luke z zaledjem in še posebno z industrijsko cono na Krasu. Ce tega 
vprašanja ne bomo pričeli pravočasno reševati tudi na naši strani, bo začetna 
kanalizacija prometnih tokov v zvezi s cono neugodna za koprsko luko in za 
ves slovenski prometni sistem in tudi poznejše vključevanje v te prometne 
tokove bo težavnejše. 

V zvezi z uresničevanjem obveznosti, sprejetih z osimskimi sporazumi, 
je vsekakor potrebno, da se še posebej navedejo naloge v zvezi z izgradnjo 
zunanje infrastrukture sežanske cone. V ta okvir spadata tudi priprava in 
zagotovitev potrebnih količin pitne vode z izgradnjo enotnega vodovodnega 
sistema, ki bo iz zajetja pri Postojni oskrboval z vodo poleg sežanske cone 
tudi deficitarna področja Krasa in Obale. V tej zvezi opozarjamo, da bo pri- 
čelo primanjkovati vode na Obali že v drugi polovici srednjeročnega obdobja. 
Leta 1990 pa bo ostala praktično brez vode, če ne bodo zagotovljeni novi izviri 
vode. Odpade dobava iz hrvaške Istre! 

Dovolite mi, da na koncu povem še nekaj besed o samoupravnem planira- 
nju in raziskovalni dejavnosti. 

Naloge na področju izpopolnjevanja sistema samoupravnega družbenega 
planiranja in priprave planskih dokumentov nalagajo v letu 1979 intenzivno 
delo pri pripravljanju srednjeročnih planov za obdobje 1981—1985 in dolo- 
čenih drugih planov. 

Poslovodnim organom v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter iz- 
vršnim organom v družbenopolitičnih skupnostih se v tej zvezi med ostalim 
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tudi nalaga, da zagotovijo najtesnejše vključevanje raziskovalnega dela v 
razvojna snovanja in samoupravno preverjanje strokovnih rezultatov. 

Še posebno je potrebno, da bodo dolgoročni plani zasnovani na predhodnih 
znanstvenih raziskavah in proučevanjih pogojev in možnosti razvoja posamez- 
nih regij in dejavnosti. Zato pa je potrebno, da se raziskovalna aktivnost 
ustrezno organizira v vseh občinah oziroma regijah. 

Prav tako bi se aktivnost v zvezi z dolgoročnim planiranjem stisnila 
okrog določenih temeljnih raziskav značilnih za potrebe posameznih regij, 
vendar tako, da bi se ob sami raziskavi tudi oblikovali raziskovalni kadri 
in nudila pomoč pri nastajanju posameznih regijskih raziskovalnih organi- 
zacij. Dosedanje izkušnje nam namreč potrjujejo, da bomo samo prek lastnih 
raziskovalnih kadrov — ni potrebno, da so koncentrirani v sami raziskovalni 
organizaciji, temveč da v povezavi z njo delujejo v posameznih delovnih or- 
ganizacijah in institucijah, uspeli zagotoviti, da bodo nosilci planiranja re- 
zultate raziskovalnega dela spremljali kot svoje in jih vgrajevali v svoje plane, 
da se bo zbrana raziskovalna dokumentacija ohranjala, spremljala in dopol- 
njevala. Take raziskave naj bi imele tudi prednost v programih raziskovalne 
skupnosti. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Davorin Skarabot, de- 
legat iz Nove Gorice! 

Davorin Skarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Glede na število prijavljenih razpravljalcev, že podane razprave in na 
izčrpna izvajanja tovariša podpredsednika Rodeta bi podal le nekaj stališč in 
predlogov, za katera menim, da je potrebno, da jih predložimo pred Skupščino. 

Dotaknil se bom treh področij iz resolucije. Prvo je izvajanje nalog s 
področja osimskih sporazumov in pospeševanje izvoza. V našem območju se je 
po začetnih težavah začela uspešno uresničevati vrsta postavljenih nalog. 
Predvsem bi tu omenil začetna dela na mednarodnem prehodu na Erjavčevi 
cesti, začetek del na Kolovratu, sklenjen dogovor o namakalnem sistemu in 
izgradnji elektrarne na Soči. Prav tako je izdelana idejna študija o plovni 
poti do Renč v primeru, če se nia italijanski strani uresniči izgradnja plovnega 
kanala do Gorice. Na mejnem prehodu Vrtojba so se že začela dela za izgrad- 
njo 650 m avtoceste, v končni fazi izdelave pa so projekti za objekte mejnih 
služb. Tako je v jugoslovansko-italijanski tehnični komisiji dogovorjeno, da naj 
bi mejni prehod začel obratovati v prvi polovici leta 1980. Za nekatera še 
odprta vprašanja pri izgradnji tega mejnega prehoda upamo, da bodo v krat- 
kem rešena in da bo mednarodni mejni prehod Vrtojba usposobljen za pot- 
niški, predvsem pa za tovorni promet, ki predstavlja na glavni prometnici 
izključnega krivca za vsakodnevne prometne zastoje. 

V resoluciji za prihodnje leto pa pogrešamo predvideni začetek gradnje 
cestne povezave med Solkanom in Goriškimi Brdi prek italijanskega ozemlja. 
Glede na to, da je med našo in italijansko vlado prišlo do dogovora o trasi te 
cestne povezave, italijanska stran že načrtuje začetek del pri gradnji te ceste 
v letu 1979. 

To dejstvo po našem mišljenju dovolj zgovorno priča o nujnosti sočasnega 
pristopa tudi na naši strani, zato je potrebno, da je Izvršni svet Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije v najkrajšem času opredelil financerja te ceste 
in da se takoj pristopi k izdelavi glavnih projektov, zlasti za nov most čez 
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Sočo, katerega izgradnja je pogoj za začetek gradnje cestne povezave z Goriš- 
kimi brdi. ,v . , . 

V našem območju se je še do nedavnega ustvarjala precejšnja devizna re- 
alizacija iz naslova maloobmejnega prometa, tako v trgovini kot v gostinstvu. 
V zadnjem času opažamo stalen trend upadanja nakupov italijanskih državlja- 
nov na naši strani, medtem ko odliv naše kupne moči in s tem milijardnih 
sredstev tako z obmejnega pasu, še posebej pa iz notranjosti države, iz dneva v 
dan raste. Vse dežele v Evropi tako zvrst obmejne prodaje in izvoza še kako iz- 
koriščajo in pospešujejo z vrsto preferenc za tujega kupca, od nižjega pro- 
metnega davka do raznih drugih olajšav. Na naši strani smo glede tega gluhi, 
pa čeprav je bilo v tej smeri danih že vrsta konkretnih predlogov. Prodajna 
mreža je na naši strani prvič dokaj slabo razvita zaradi znane situacije, v kateri 
se nahaja vsa trgovina, drugič pa ni, vsaj za sedaj, pričakovati z njene strani 
nobenih posebnih pobud, saj za ustvarjeno prodajo deviz — mišim, da ni po- 
trebno poudariti, da je to najugodnejša prodaja, ker gre za prodajo blaga skupaj 
s prometnim davkom, ni niti malo stimulirana. Ustvarjena devizna realizacija 
se ji ne priznava, ker je delitev deviznih sredstev v tej panogi odvisna od 
števila nočitev. Za prihodnje plansko obdobje, ko se daje izvozu največji po- 
udarek, ne bi bilo primerno to področje posrednega izvoza zanemariti in ga 
pustiti ob strani, saj je kot na dlani, da bi z načrtnejšo, predvsem pa s fleksi- 
bilnejšo politiko prodaje na drobno v teh območjih lahko prišli do znatni 
prepotrebnih deviznih sredstev. ^ 

Z uvedbo ustreznih ukrepov bi postal nakup našega blaga za italijan- 
skega kupca interesanten in bi tako zagotovo vsaj deloma ublažili enosmerni 
tok našega denarja v obmejna italijanska mesta. Tako predlagamo, da se ome- 
njeni predlogi v ustrezni formulaciji tudi dejansko vključijo v resolucijo. 

Dotaknil bi se področja skladnejših razmerij v razporejanju dohodka. Tudi 
naši delegati popolnoma podpirajo usmeritev, da je nujno potrebno v pri- 
hodnjem planskem obdobju doseči ugodnejša delitvena razmerja. Predvsem 
opozarjamo na padajočo akumulativnost, ki lahko postane za naše gospodar- 
stvo usodna. Med poglavitne vzroke za tako stanje zagotovo sodi prevelika de- 
litev v prid osebnih dohodkov in ostalih zvrsti neproduktivne porabe, kar je 
ob stalnem zmanjševanju sredstev za razširjeno reprodukcijo toliko bolj za- 
skrbljujoče. Zato mislimo, da bo potrebno zastaviti konkretno akcijo za odgo- 
vornejše izpolnjevanje dogovorjenih delitvenih razmerij, kakor tudi za ostrejše 
sankcioniranje vseh kršilcev dogovora. 

Dotaknil bi se še področja politike cen. Za ilustracijo deviacij na tem 
področju naj navedem samo primer Mebla, TOZD Iverke. Mislim, da je enak 
primer Cementarna Anhovo. Od leta 1973 do letošnjega leta se cena surove 
iverke ni spremenila, medtem ko so se cene surovin, energije, transporta in 
življenjskih stroškov skoraj podvojile. To dovolj nazorno kaže, da družbeno- 
ekonomsko upravičeni investiciji navkljub ob nemogoči politiki cen vsi po- 
prejšnji izračuni iz investicijskega elaborata odpovedo. Ob tem ne moremo 
mimo, da ne bi omenili paradoksa, ko se cena pohištva, tako po redni poti, 
kakor tudi z uvajanjem novih proizvodov, vsako leto povišuje. Danes dosegajo 
v izvozu iverke za 3,0/o višjo ceno kot na domačem trgu. V primeru uvoza 
ivernih plošč z Zahoda, mislim predvsem na Italijo in Avstrijo, bi proizvajalci 
pohištva plačevali za manj kvalitetno iverko 20 do 25'% višjo ceno. 

Zaradi te nemogoče situacije pri oblikovanju cen so v začetku leta 1977 
pripravili v Meblu samoupravni sporazum med tovarnami ivernih plošč in 

23* 
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proizvajalci pohištva, z namenom, da bi se del dohodka proizvajalcev pohištva 
prenesel na tovarne ivernih plošč in tako posredno priznala realnejša cena. 
Ta sporazum je bil negativno ocenjen, češ da ni v skladu z zakonom o združe- 
nem delu. Kot posledica tega so cene ivernih plošč v letošnjem letu nižje, kot 
so bile v lanskem letu. Taka dejstva po našem mišljenju očitno kažejo na ne- 
usklađeno in nesistemsko politiko oblikovanja cen, ki v marsikaterem primeru 
ruši vsa ostala razmerja. Tako zasnovana politika cen je v tem konkretnem pri- 
meru po našem mišljenju eden ključnih krivcev za nastalo izgubo. 

Ob problemu cen bi omenil tudi kreditno politiko, ki se vedno ne prila- 
gaja naravi investicije. Predvsem mislim tu na kratek rok odplačila, visoko 
obrestno mero in možnosti za vračanje anuitet ter na odstop od ciljev, opre- 
deljenih s splošno gospodarsko politiko. 

Zaradi takih neugodnih izkušenj predlagamo, da se pri oblikovanju re- 
solucije ustrezno zastavi vprašanje restriktivne, a tudi selektivne politike cen 
in kreditne politike. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Skarabot! Besedo ima 
tovariš Silvo Gorenc, delegat iz Krškega! 

Silvo Gorenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dosedanja razprava mi je omogočila, da močno skrajšam svoj prispevek. Tudi 
pri nas podpiramo osnovno orientacijo osnutka resolucije in bom zanj glasoval. 
Prav tako podpiramo predlog sklepnega dokumenta, ki naj bi ga danes spre- 
jela Skupščina. 

Dolžan sem vendarle povedati nekaj stvari iz naše skupne razprave, ki 
smo jo imeli v občini Krško in za katero lahko trdim, da je bila morda doslej 
ena najbolj poglobljenih in vsestranskih razprav o republiških gradivih. 

Prevladovalo je mišljenje, da so za realizacijo tako zahtevnih nalog, kot 
jih predvideva resolucija Slovenije za leto 1979, pomembni trije poglavitni 
elementi. Prvi je ustrezna politična klima, ki nam je očitno ne primanjkuje 
po letošnjih kongresih Zveze komunistov in po sindikalnih kongresih. Vendar 
bi bilo treba v to zelo ugodno politično klimo vnesti več realnosti glede težav, 
ki nas čakajo, če hočemo to resolucijo uresničiti. 

Se bolj kot v resoluciji in v dosedanjih razpravah je treba poudariti od- 
govornost vseh samoupravnih subjektov glede uresničevanja skupnih nalog, ki 
izhajajo iz slovenske in seveda tudi iz jugoslovanske resolucije. 

Poleg tega bi bilo potrebno s praktično ekonomsko politiko in z izvedbe- 
nimi predpisi, bolj kot je navedeno v resoluciji in bolj kot izhaja iz izvedbenih 
predpisov, ki smo jih imeli priliko videti, storiti vse, da bomo zlasti tistim de- 
lovnim kolektivom, ki se podajajo na izredno težko pot zunanjetrgovinske me- 
njave, omogočili, da bodo te naloge uresničili. Tako bi težo izvajanja te reso- 
lucije vsaj v nekem smislu enakomerno porazdelili med vse, tudi tiste, ki poslu- 
jejo izključno v varnem zavetju domačega tržišča in brez velikih tveganj. 

Predlagam tudi tri konkretne pripombe: 
Ni slučajno, da je vsak delegat dobil nalogo, da mora diskutirati o cestnem 

prometu. To samo opozarja na izredno zaskrbljujoče stanje cestnega prometa 
v Sloveniji, ki postaja toliko bolj zaskrbljujoče, ker vemo, da ne bomo uresničili 
5-letnega plana na tem področju. 

Očitno je, da moramo storiti kar največ v okviru danih možnosti za rešitev 
poglavitnih problemov cestnega prometa v Sloveniji v tem 5-letnem in v na- 
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slednjem obdobju, pri čemer predlagamo, da bi pospešili načrtovanje že do- 
govorjenih projektov v 5-letnem planu, tako da bi imeli kompletno projektno 
dokumentacijo na razpolago tedaj, kadar nam je dana priložnost, da se poja- 
vimo tudi v širših mednarodnih okvirih v zvezi s posojili ali s katerimikoli 
večjimi akcijami. Značilno je, da takih projektov in dokumentacije nimamo in 
smo potem vedno postavljeni v situacijo, da ne moremo konkurirati pri takih 
večjih zadevah. V tem sklopu sem dolžan predlagati, da Republiška cestna 
skupnost v prihodnjem letu pospeši izdelavo projektov tudi za cesto Ljub- 
ljana—Zagreb. 

Glede PTT zvez je prav tako zaskrbljujoče zaostajanje za postavkami 
srednjeročnega plana. Za to zaostajanje sta značilni dve stvari. Prva je, da smo 
v teh dveh letih vzpostavili bistveno manj telefonskih priključkov, kar 40 000 
manj, kot je bilo planirano, in druga, da skoraj v celoti ne uresničujemo tiste 
naloge, ki se nanaša na združevanje sredstev za modernizacijo PTT zvez. V 
5-letnem planu je bilo predvideno, da bomo 23'% °d celotnih sredstev, pred- 
videnih za modernizacijo PTT zvez, združevali porabniki. V resnici smo jih 
združevali 3 %. Zato smo pa toliko več gradili iz komercialnih kreditov. Posle- 
dica tega je, da so PTT podjetja popolnoma zadolžena in nesposobna najemati 
kakršne koli kredite. 

Rešitev je, kaže, samo ena. Povečati je treba naiša prizadevanja, da začnemo 
vendarle na konkretnih projektih, tudi v posameznih regijah, združevati sred- 
stva delovnih organizacij in porabnikov za to, da bomo izpolnili te naloge. 

Tn še eno priporočilo naše delegatske baze. Menimo, da je vendarle treba 
poizkusiti tudi v Sloveniji nekaj več storiti za koordinacijo posameznih in po- 
sebnih telefonskih zvez in sistemov, da ne pridemo v situacijo, da bomo imeli 
odlične posamezne in posebne zveze, zelo slabo pa celotno telefonsko zvezo, ki 
je pa pravzaprav živec delovanja gospodarstva. Zato priporočamo več usklaje- 
vanja, da bi bile te investicije racionalnejše med posameznimi nosilci posamez- 
nih sistemov zvez. 

Na področju energetike ugotavljamo, da žal ustrezni organi niso pokazali 
pripravljenosti, da realizirajo tudi tisti sklep, ki je bil sprejet v tej skupščini, 
ko smo obravnavali energetiko, da se je treba v Sloveniji zaradi tipične ener- 
getske situacije in zaradi dolgoročnega reševanja energetskih problemov še 
hitreje usmerjati na izkoriščanje hidroenergije. Ponovno je treba reči, da tako 
stališče Skupščine pri ustreznih organih ni bilo sprejeto in zato predlagamo, da 
se v resolucijo za leto 1979 vnese določilo, da naj se pospeši projektiranje hi- 
drocentral na slovenskih rekah. V mislih imamo tudi hidrocentrale na reki 
Savi, ki je zaenkrat energetsko še skoraj popolnoma neizkoriščena. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gorenc! Besedo ima 
tovariš Stane Božič, delegat iz občine Kranj! 

Stane Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da opozorim samo na nekatere probleme, pismeno pa bom oddal 

celoten prispevek. 
Želim reči, da smo osnutek resolucije, kakor tudi predlog za dopolnitev 

resolucije obravnavali zelo široko, tako tudi v zborih občinske skupščine. Mi- 
slimo, da nam je posebno pravočasnost dokumentov omogočila, da se lahko 
vključimo v pripravo ustreznih dokumentov za naslednje leto ter prispevamo 
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tudi h konkretizaciji temeljnih nalog. Seveda se zavedamo, da enaki dokumenti 
na nivoju občine lahko bistveno prispevajo k temu, da se bo uresničevala reso- 
lucija za vso republiko. Zato pripravljamo občinsko resolucijo v teh okvirih in 
lahko rečem, da temelji predvsem na povečanju družbene produktivnosti in 
na razvoju predvsem kvalitativnih faktorjev, ki bodo v največji meri prispe- 
vali k povečanju družbenega proizvoda. 

Pri nas je prirast družbenega proizvoda na teh osnovah skoraj 80 %. Za- 
poslenost se bo povečala samo za 2 %. Gre za tiste kadre, ki nam lahko kvali- 
tetno pomagajo in ki prispevajo k izboljševanju kvalifikacijske strukture. Prav 
tako se tudi na področju uvoza in izvoza vključujemo v ta del in je naša na- 
loga, da z izvozom sami pokrijemo 80'% uvoza. 

Predlagamo še nekatere konkretne pripombe in stališča. Menimo, da bi 
bilo potrebno, glede na to, da je sledila bogata razprava ob sprejemanju ana- 
lize o izvajanju srednjeročnega plana za preteklo obdobje, nekatere stvari v 
resoluciji še bolj konkretizirati. 

Mislimo, da bi bilo potrebno konkretneje opredeliti izvajanje nalog iz 
uresničevanja zakona o združenem delu, še posebej zato, ker se v celoti z de- 
cembrom pričenjajo uveljavljati vse določbe iz tega zakona, poleg tega pa tudi 
nekaj tistih, ki smo jih sprejeli v republiki. 

Menimo, da je prva varianta glede materialnih okvirov preoptimistična in 
da ni podatkov za to, da bi jo lahko uresničili. Predvideno 3'% povečanje šte- 
vila zaposlenih je po našem mnenju prav tako previsoko, še posebej zato, ker 
je bil odstotek zaposlovanja že v preteklih letih previsok. Bil je že višji, kot pa 
planirani. 

Predlagamo, da se razmisli, ali bomo sprejeli ustrezne zakone za tiste, ki 
se za dogovarjanje in sporazumevanje za skupno porabo ne bodo odločili. To 
bi bilo potrebno vedeti kaj kmalu, saj imamo samo še v mesecu decembru 
možnost za sprejetje. 

Glede prioritet, ki so opredeljene v družbenem načrtu, misilimo, da bi bilo 
prav bolj konkretno določiti probleme izobraževanja, usmerjenega izobraževa- 
nja in raziskovalne dejavnosti. Mislimo, da bi bilo prav reči, da se za tiste in- 
vesticije, ki se začenjajo, pa niso v dogovoru o temeljih plana za srednjeročno 
obdobje, brez popravka tega dogovora ne bodo zagotovila ustrezna kreditna 
sredstva. Predlagamo, da se glede na neustrezno razmerje med cenami končnih 
izdelkov in surovin obravnava problem disparitete cen, ker povzroča neenake 
pogoje pri pridobivanju dohodka. 

Naši delegati so, ko smo obravnavali analizo srednjeročnega obdobja, opo- 
zorili v tej skupščini na vprašanje razvoja cest. Predlagamo tudi dopolnitev k 
temu drfu, in sicer, da se prične za avtocesto Naklo—OLjubljana z deli upravno- 
tehničnega značaja, kakor tudi s pripravljalnimi deli pri predoru Karavanke. 

Tistemu delu, ki obravnava strojegradnjo, naj se doda tole besedilo: »Po- 
spešena vlaganja v inoviranje obstoječih programov na področju merilne, re- 
gulacijske in stikalne tehnike bodo razširila ponudbo od posameznih merilnih 
naprav na kompleksne merilne sisteme za vodenje tehničnih procesov.« 

Glede na to, da bo sprejet dogovor o prehodu na ekonomske stanarine, 
predlagamo, da se ta del, ki predvideva povečanje cen na področju stanarin, 
izpusti in da se stanarine urejajo z dogovorom. 

Glede na to, da se sami vključujemo v nalogo za pridobivanje prehrane 
in pripravljamo tudi novo investicijo, in sicer tovarno mazal in margarine, kar 
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je v skladu s tem programom, predlagamo, da se ta vključi v bilanco novih 
investicij. 

Temeljne naloge, ki so priložene k resoluciji, naj se obravnavajo enako 
kot resolucija. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Božič! Besedo ima 
tovariš Štefan Mlinarič, delegat iz Lendave! 

Štefan Mlinarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! . 

Za obravnavo osnutkov republiške in zvezne resolucije smo v celoti upo- 
števali predlog Predsedstva Skupščine Socialistične republike Slovenije. V vseh 
pomurskih občinah smo zato spodbudili vse družbenopolitične dejavnike in 
organizirali temeljite razprave. Osnutek republiške resolucije sprejemamo, 
hkrati pa dajemo naslednje pripombe in dopolnitve, ki so se izoblikovale v 
skupščinah vseh štirih pomurskih občin, v Medobčinskem svetu Socialistične 
zveze za Pomurje in na seji Skupščine Skupnosti pomurskih občin. 

V poglavju 1 je potrebno v tretjem odstavku poudariti kot nalogo ključ- 
nega pomena tudi kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo hrane, ob upoštevanju 
dogovorjenih pogojev. 

V poglavju 2 predlagamo, da se predvidi rast gospodarskih gibanj, kot je 
v tekstu. Varianta naj se črta. 

V tretji alinei je potrebno poudariti možnost večjega organiziranja, uspo- 
sabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb. Pri tem mislimo na razne obrtniške 
delavnice in davčne olajšave. 

V 3. poglavju v 11. alinei, ki govori o odgovornejšem odnosu do zaposlo- 
vanja novih delavcev, je potrebno tekst dopolniti s konkretnim določilom, ki 
bo omejevalo zaposlovanje zlasti pri režijskih in administrativnih nalogah in 
opravilih. 

V 4. poglavju je treba dopolniti tekst in poudariti mobilizacijo vseh. de- 
lavcev v vseh okoljih, zlasti v smislu stališč kongresov, ki so bili v preteklem 
obdobju in so dali zelo jasno usmeritev glede odnosa do dela, produktivnosti, gi- 
banja vseh oblik porabe in tako dalje. 

V 5. poglavju naj se v sedmi alinei, ki govori o tem, da za nameravane inve- 
sticije, ki niso vključene v samoupravni sporazum o temeljih plana niti v 
srednjeročni plan investitorja in ne ustrezajo razvojnim kriterijem, investitorji 
ne morejo računati v letu 1979 na kreditiranje s strani bank niti ne na so- 
glasje v zvezi s preskrbo surovin, reprodukcijskega materiala, energije ter 
opreme iz uvoza, vnese določilo, da to ob upoštevanju razvojnih kriterijev ne 
velja za manj razvita območja in manj razvita obmejna območja. 

Tekst je treba dopolniti z alineo, ki bo v procesu razširjene reprodukcije 
poudarila hitrejši prehod od bančnih kreditov in ostalih kreditnih odnosov na 
združevanje dela in sredstev v skladu z določili zakona o združenem delu, ki se 
v praksi vsebinsko prepočasi uveljavljajo. 

V 7. poglavju, v odstavku, ki govori o povečanju stanarin največ za 30 %, 
je potrebno jasno opredeliti prehod na ekonomske stanarine, glede na aktiv- 
nosti, ki so se v občinah že začele. 

V 8. poglavju je treba v prvi alinei opredeliti, kaj vse se razume za zdru- 
ževanje sredstev delavcev na začasnem delu v tujini za povečanje možnosti za- 
poslitve, in poudariti, da to ni le združevanje sredstev za vlaganje v osnovna 
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sredstva, ampak da je to tudi vlaganje v stanovanjsko izgradnjo in infrastruk- 
turo, s čimer se dejansko razbremenjuje tudi združeno delo. 

V odstavku, ki govori o nalogah občin v manj razvitih obmejnih območjih 
in o njihovih ukrepih, s katerimi bodo povečale interes investitorjev za vlaga- 
nje v teh območjih, bi bilo potrebno nakazati možnosti namenskega združe- 
vanja sredstev za pridobivanje in komunalno urejanje zemljišč, ker same manj 
razvite občine za te namene nimajo sredstev. 

Zadnjo alineo je potrebno dopolniti tako, da bo v manj razvitih obmejnih 
območjih zagotovljeno delovanje osnovnih in srednjih šol tudi v primerih, če 
ne bodo izpolnjeni vsi normativi glede števila učencev. Glede na dosedanje 
priprave na usmerjeno izobraževanje ugotavljamo, da bo postopoma prišlo do 
ukinitve vseh manjših srednjih šol, kar pa za manj razvita in obmejna območja 
nikakor ni sprejemljivo. V eni izmed alinej je potrebno vnesti določilo o hi- 
trejšem in bolj organiziranem usposabljanju in zaposlovanju delavcev, ki se 
vračajo z začasnega dela v tujini. 

V 11. poglavju je potrebno med prednostnimi nalogami na področju državne 
uprave poudariti izboljšanje kadrovske strukture upravnih delavcev. Ugotav- 
ljamo, da se v srednjeročnem obdobju zmanjšuje število delavcev z visoko in 
višjo izobrazbo, povečuje pa se število administrativnih delavcev v upravnih 
organih. 

Med prednostnimi nalogami je potrebno tudi poudariti izenačitev materi- 
alnih pogojev in družbenoekonomskega položaja delavcev v organih državne 
uprave v območju cele Socialistične republike Slovenije, ker ugotavljamo, da 
so materialni pogoji za delo državne uprave po občinah v Sloveniji zelo raz- 
lični. 

Temeljne razvojne naloge. V 2. poglavju je treba na področju prometa in 
zvez besedilo uskladiti z 8. točko osnutka resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana Socialistične republike Slovenije v letu 1979, in sicer glede spre- 
jemanja dodatnih ukrepov za razvoj in modernizacijo cestnega omrežja, elektro- 
energetskega omrežja, PTT omrežja in vodnogospodarskih del. 

Vnesti je potrebno določilo, da se morata v letu 1979 oziroma najpozneje 
v letu 1980 usposobiti železnica in cesta za povečan transport sladkorne pese, 
ki bo nastal z dograditvijo sladkorne tovarne v Ormožu, zlasti na relaciji Mur- 
ska Sobota—Ormož. 

V IV. poglavju je potrebno na področju kmetijstva in živilstva, in sicer 
pri nalogah Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, dodati novo ali- 
neo, ki bo določila uskladitev porasta in paritete cen kmetijskih proizvodov s 
cenami reprodukcijskega materiala, industrije in podobnega. Proizvodnja hrane 
ni samo naloga kmetijskih občin oziroma zaposlenih v tej panogi, ampak vseh 
delovnih ljudi in občanov v Socialistični republiki Sloveniji in širše. Repro- 
dukcijska sposobnost kmetijskih organizacij pa ne omogoča hitrejšega razvoja 
in povečanja kmetijske proizvodnje brez širšega sodelovanja. 

V skladu s sprejetim družbenim planom občine Lendava in delovne orga- 
nizacije Lek Ljubljana se v letu 1979 predvideva izgradnja industrijskega 
obrata za proizvodnjo mineralno-vitaminskih mešanic in aditivov za živinsko 
hrano. Predlagamo, da se navedeni program vključi v temeljne razvojne naloge 
resolucije za leto 1979. V alinei, ki govori v nadaljevanju rekonstrukcije mle- 
karn, naj se na koncu doda »in dograditev v Ljutomeru«. 



V 18. poglavju, na področju izobraževanja, je nujno glede na že določen 
rok za prehod na usmerjeno izobraževanje vnesti določilo, da se bo zakon o 
usmerjenem izobraževanju sprejel že v začetku leta 1979. 

V 20. poglavju, na področju kulturnih dejavnosti, je potrebno konkretno 
poudariti naloge Kulturne skupnosti Slovenije, kot jih imajo ostale skupnosti. 

V poglavju 22, na področju zdravstva in socialnega varstva, je treba pri 
Zdravstveni skupnosti Slovenije vnesti določilo, po katerem je potrebno spre- 
meniti enotni program in tudi sistem solidarnosti na področju zdravstvenega 
varstva, predvsem zaradi izenačenih pravic iz naslova delavskega in kmečkega 
zavarovanja. V to poglavje bi bilo potrebno vnesti tudi določilo, po katerem 
bi se morala dokončno dogovoriti izgradnja mreže bolnišnic v Sloveniji, ob 
upoštevanju nadomestnih gradenj. 

Vse interesne skupnosti bi v posameznih poglavjih morale imeti konkretno 
določene naloge glede izvajanja zakona o svobodni menjavi dela, v skladu z 
določil resolucije (standardi, cene, organiziranost.) Ravno tako pa bi morali biti 
vsi komiteji zadolženi za pripravo zakonov in predpisov, ki jih bo potrebno 
še sprejeti na osnovi zakona o svobodni menjavi dela. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa! Kot ste slišali, je tovariš Mli- 
naric, kot že večkrat do sedaj, govoril v imenu vseh štirih pomurskih občin. 
Besedo ima tovariš Zlatko Novak, delegat z Jesenic. Prosim, tovariš Novak! 

Zlatko Novak: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Jese- 
nice je na seji dne 21. 1.1. 1978 obravnavala gradivo za 11. sejo Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije. Skupina se je na splošno strinjala z vsemi točkami 
in z vsemi materiali. Predlaga pa nekaj pripomb k osnutku resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za leto 1979: 

1. Temeljne razvojne naloge in opredelitev njihovih nosilcev. Čeravno je v 
tem poglavju resolucije navedeno, da so opredeljene samo pomembnejše na- 
loge in nosilci nalog, menimo, da bi morali vsa področja gospodarstva obdelati 
tako konkretno, kot je obdelana energetika. 

Na področju prometa in zvez kasnimo z rekonstrukcijo železniške postaje 
na Jesenicah. Zato bi morali s to investicijo pohiteti in jo pospešeno izvajati v 
letu 1979. V resoluciji je sicer navedeno, da se z deli nadaljuje, čeprav mi- 
slimo, da se sploh niso začela. Zato bi bilo potrebno zaradi točnosti tekst reso- 
lucije v tem smislu popraviti, in sicer tako, da se sedaj, v 1979. letu dela šele 
začno. 

2. Na področju črne metalurgije naša skupina delegatov podpira predvi- 
dene naloge. Kritično pa ocenjujemo navedbo v resoluciji, da bo pričela z 
delom nova delovna organizacija za blagovni promet v okviru Sestavljene or- 
ganizacije združenega dela Slovenske železarne. Mnenja smo, da se bo v osno- 
vanju te nove delovne organizacije odločalo šele z referendumom, ki ga do sedaj 
še ni bilo. Ravno tako po mnenju naše skupine osnovanje te nove delovne 
organizacije ni temeljna naloga črne metalurgije, kot je pred mano že raz- 
pravljal tovariš iz Celja. Popolnoma se strinjamo z njihovim mišljenjem. 

3. Področje delovanja samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje. 
Naša skupina meni, da bi bilo potrebno naloge s tega področja zajeti in na- 
vesti bolj kompleksno in ne samo tiste najvažnejše naloge, ki bodo na tem 
področju opredeljene v 1979. letu. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Kolbl, 
delegat iz Gornje Radgone! 

Jože Kolbl: Tovarišica predsednica, tovarišiee in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela iz občine Gornja 
Radgona predlaga k osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 naslednje dopolnitve: 

V predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 naj se v drugem po- 
glavju, »Področje prometa in zvez«, na koncu drugega odstavka doda: »Želez- 
niška postaja v Gornji Radgoni se ukine in se premesti v industrijsko cono v 
Gornji Radgoni«. 

Zadnji odstavek istega poglavja naj se glasi: »Republiška skupnost za ce- 
ste bo začela dela za razširitev mejnega prehoda v Šentilju, za izgradnjo ceste 
na mejnem prehodu Vrtojba, na mejnem prehodu Fernetiči ter izgradnjo ceste 
po sedanji železniški trasi od mejnega prehoda v Gornji Radgoni do križišča 
železniške proge Gornja Radgona—Ljutomer s cesto Murska Sobota—Gornja 
Radgona v Gornji Radgoni. 

Promet z motornimi vozili prek mednarodnega mejnega prehoda v zadnjih 
letih močno narašča, zlasti pa tovorni promet in že sedaj dosega zgornjo mejo 
propustnosti v mestu Radgona. V letu 1978 je v desetih mesecih prešlo prek 
mejnega prehoda v obe smeri 23 545 tovornih vozil in 813 034 osebnih vozil. Po 
oceni Carinarnice Gornja Radgona pa se bo tovorni promet do konca leta po- 
večal še za nadaljnjih 6000 vozil, osebni promet pa za okoli 200 000 vozil. Z re- 
konstrukcijo mednarodnega mejnega prehoda v Šentilju, ki bo imel za posle- 
dico znatno zmanjšanje lastne propustnosti, pa nastaja dodatno povečanje obre- 
menitev mejnega prehoda v Gornji Radgoni. Ocenjuje se, da bo promet s to- 
vornimi vozili povečan za okoli 40 % sedanjega prometa. Tako povečani pro- 
met bo še močno zmanjšal varnost ljudi in premoženja v mestu Gornja Rad- 
gona, zaradi povečane nevarnosti pri tranzitu vnetljivih, eksplozivnih in stru- 
penih snovi. 

Nadalje predlagamo, da se v 22. točki priloge k resoluciji o politiki izva- 
janja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979, dopolni besedilo, tako da bi se celotno besedilo 4. alinee gla- 
silo: »Analizira učinkovitost ukrepov družbenopolitičnih skupnosti v zvezi s 
preprečevanjem nalezljivih bolezni, obolenj srca in ožilja in drugih množičnih 
obolenj ter pripravi predloge za učinkovitejše ukrepanje.« 

Obolenja srca in ožilja so tudi pri nas na prvem mestu kot vzrok smrt- 
nosti in prav pri teh obolenjih je zgodnje odkrivanje in preprečevanje zelo 
pomembno. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Edi Her- 
man, delegat iz Mozirja! 

Edi Herman: Tovarišica predsednica, tovarišiee in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Republiške skupščine je na svojem sestanku 
17. novembra obravnavala osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 in je pri tem sprejela na- 
slednje pripombe: 
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1. Premalo je poudarjen problem prometnih povezav in zvez v območju 
celjske regije ter zlasti povezav navzven. Mnenja smo, da bi se bilo potrebno 
čimprej lotiti izgradnje hitre ceste Ljubljana—Celje, kar bo omogočilo solid- 
nejšo povezavo te regije z ostalimi ter s tem neposredno tudi povezavo mozir- 
skega in velenjskega gospodarstva navzven. 

Gospodarsko in turistično zanimiva bi bila tudi modernizacija regionalne 
ceste Gornji grad—Črnivec—Kamnik, ki bi lahko odprla pot v ljubljansko 
kotlino in nasprotno. V zvezi s tem podpiramo predlog, da naj se večji del 
zbranih sredstev tako imenovanega bencinskega dinarja namenja za hitrejši 
razvoj prometnih infrastrukturnih objektov. 

2. Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—,1980 prinaša nove kvalitete glede samoupravne organizira- 
nosti in pri tem opredeljuje tudi naloge in odgovornosti posameznih institucij 
za hitrejši razvoj turističnega gospodarstva kot pomembne panoge pri ustvar- 
janju deviznega pritoka od turizma. Ob tem pa menimo, da bi bilo potrebno dati 
večji poudarek razvoju turističnih zmogljivosti v notranjosti Slovenije ter tudi 
v Zgornjesavinjski dolini in Logarski dolini, kjer že nekaj let ni opaznih pre- 
mikov za povečanje turističnih zmogljivosti. Zaradi tega menimo, da je treba 
dati turizmu še večjo težo in pomembnost, ker lahko pripomore k hitrejšemu 
razvoju manj razvitih in obmejnih območij v Sloveniji, v katerih so ohranjene 
naravne lepote ter pripravljenost prebivalstva za organizirano turistično go- 
spodarjenje. Zaradi tega bi kazalo temu podrediti bančno kreditno politiko na 
osnovi široko zastavljenih in samoupravno dogovorjenih programov združe- 
nega dela s področja turizma in poslovnih interesnih skupnosti, ki v nekaterih 
predelih Slovenije že upravičujejo svoj obstoj. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Herman! Besedo ima to- 
variš Lojze Gostenčnik, delegat iz Radelj ob Dravi! 

Lojze Gostenčnik: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice 
delegati! Na osnovi široke razprave v občini Radlje ob Dravi se je izobli- 
kovala naslednja pripomba k osnutku resolucije in sicer k 8. točki, ki govori 
o skladnejšem regionalnem razvoju. Obravnavana so tudi manj razvita m se- 
veda manj razvita obmejna področja. Predlagamo, da se obveznosti bank in in- 
teresnih skupnosti konkretizirajo in opredelijo. Tako naj v resoluciji pise 
»bodo« in ne »naj bi«, saj tako določilo slabo zavezuje. Prav tako se naj bolj 
konkretizirajo obveznosti samoupravnih interesnih skupnosti, saj so tri leta 
srednjeročnega plana že pretekla in veliko ciljev srednjeročnega plana ni rea- 
liziranih. 

Vsako leto vpisujemo v resolucijo tudi določila cestnim skupnostim za 
sklenitev samoupravnega sporazuma za zagotovitev solidarnostnih sredstev za 
hitrejši razvoj lokalnega cestnega omrežja. Ne vidimo pa realne možnosti za 
sredstva v te namene. Iz srednjeročnega plana direktno izhaja le obveznost Re- 
publiške skupnosti za ceste za neposredno financiranje dveh lokalnih cest v 
SR Sloveniji, kar pa je že realizirano. Menimo torej, da bi morala biti obvez- 
nost sofinanciranja bolj definirana in časovno konkretizirana. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Miran Ahtik, delegat 
iz Velenja! 
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Miran Ahtik: Tovarišice in tovariši delegati! Podal bom nekatere 
pripombe, ki so se oblikovale v javni razpravi v organizacijah združenega dela 
v velenjski občini, v delovnih telesih družbenopolitičnih organizacij in v Iz- 
vršnem svetu. 

Ugotavljamo, da je resolucija preveč ozko usmerjena na slovenski prostor. 
Zaradi medsebojnih povezav in gospodarskih stikov bi se morala konkretneje 
vključevati na širše jugoslovansko območje in v svetovni gospodarski prostor. 
Izvoz je temeljni pospeševalec in pogoj gospodarske rasti v letu 1979. Zato ga 
ne smemo obravnavati kot slučajno aktivnost v posameznih dejavnostih, am- 
pak ga je treba odločno postavljati na prvo mesto. Ob tem je potrebno takoj 
sprejeti vse potrebne sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo izvoz eko- 
nomsko zanimiv. Med drugimi morajo izvozno usmerjenost slovenskega go- 
spodarstva podpreti tudi ukrepi finančne politike. Resolucija naj bi vključe- 
vala obveznosti bank na področju financiranja domače potrošnje, ki je nujna 
za doseganje optimalne produktivnosti za izvoz. Konkretno predlagamo, da se 
v poslovni politiki Združene banke Ljubljana zagotovijo vsa sredstva za fi- 
nanciranje tistih proizvodnih temeljnih organizacij, ki 25'% proizvodnje iz- 
važajo. 

V resoluciji naj se v 4. poglavju pri nalogah na področju razporejanja do- 
hodka in čistega dohodka ter oblikovanja sredstev za osebne dohodke, skupno 
in splošno porabo spremeni prvi odstavek točke 4. 4 tako, da se glasi: »Sred- 
stva za splošno porabo bodo v letu 1979 rastla po nižji stopnji od rasti družbe- 
nega proizvoda. Zato se bo proračunska poraba z racionalizacijo dela in z 
varčevalnimi ukrepi prilagodila dohodkom iz obstoječih davčnih virov tako, da 
se v nobenem primeru ne bodo povečevale obremenitve gospodarstva. Kolikor 
obstoječi viri ne bodo zadoščali, se sprotno izvršujejo rebalansi proračunske 
porabe z ustreznimi popravki obstoječih predpisov in zakonov, ki obremenju- 
jejo splošno porabo.« 

V zvezi z gornjim predlogom poudarjamo, da smo tudi v organizacijah 
združenega dela prisiljeni naše plane prilagoditi razpoložljivim virom in jih 
po potrebi tudi rebalansirati, kar naj velja tudi za splošno porabo. 

V prilogi »Temeljne razvojne naloge v letu 1979 in opredelitev njihovih 
nosilcev« je za področje energetike potrebno poudariti nujnost pospešene iz- 
gradnje nadomestnih zmogljivosti Rudnika lignita Velenje, ki bodo omogočile 
kontinuirano proizvodnjo lignita 4 700 000 ton letno. Kolikor se nadomestne 
rudniške zmogljivosti ne bi izgrajevale po sprejetem programu 1078—1985, po- 
udarek je na delih in financiranju v prvem četrtletju, bo nastopilo večje ne- 
skladje med proizvodnjo in potrošnjo lignita. Rudnik lignita Velenje pa tudi 
ne more zagotoviti premoga za zgrajene kapacitete dela elektrogospodarstva 
SR Slovenije. 

Nadalje je na ravni republike treba končno pričeti enotno reševati vpra- 
šanja ugreznin. Ker veljavna cena premoga ne omogoča uspešnega reševanja 
tega perečega vprašanja, je problematiko potrebno vključiti v program Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije. 

Pri temeljnih razvojnih nalogah v letu 1979 in opredelitvi nosilcev naj se 
v 2. poglavje, ki obravnava področje prometa in zvez, vključijo investicije v 
izgradnjo prometnih povezav predvsem v območju celjske regije ter v zvezi 
s tem povezav velenjskega območja navzen. 

Slovenija dosega v elektroindustriji velik delež narodnega dohodka. Zato 
nam ni jasno, zakaj se ta dejavnost sploh ne obravnava kot samostojna de- 
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javnost v osnutku resolucije, temveč jo združujejo s strojegradnjo. Menimo, 
da ni mogoče vse elektroindustrije v Socialistični republiki Sloveniji graditi na 
Združenem podjetju Iskra. 

Predlagamo, da se v področje proizvodnje računalništva kot partner vključi 
v resolucijo tudi SOZD Gorenje in da se dokončno opredeli koncept na pod- 
ročju računalniške opreme. 

Pri temeljnih razvojnih nalogah v letu 1979 naj se v 10. poglavju, ki ob- 
ravnava področje gradbeništva, vključi kot drugi odstavek naslednje besedilo: 
»V okviru industrializacije visoke gradnje bosta Gorenje in Vegrad iz Velenja 
ob združevanju sredstev in dela pospešeno razvijala celično gradnjo kot osnovo 
za hitrejši razvoj industrializacije gradbeništva in vzporednih dejavnosti. V raz- 
voj navedene tehnologije se morajo vključiti tudi ostali udeleženci v izgradnji, 
posebno samoupravne stanovanjske skupnosti, družbenopolitične skupnosti, 
urbanisti, projektanti in banke«. 

Pri temeljnih razvojnih nalogah v poglavju 16 predlagamo, da se v pod- 
poro hitrejšemu tehnološkemu razvoju slovenske industrije nameni vsaj 50 % 
sredstev raziskovalne skupnosti v raziskave, katerih rezultati bodo omogočili 
tehnološko- zahtevnejšo proizvodnjo za izvoz in povečanje produktivnosti dela. 

V 23. poglavje temeljnih nalog naj se vključi tudi naslednje besedilo: 
»Invalidnost v slovenskih premogovnikih je dosegla stopnjo, ko za invalide 

zmanjkuje delovnih mest. Delovne invalide, ki so normalno močno vezani na 
svoje delovne organizacije, je potrebno rehabilitirati in prekvalificirati tako, 
da bodo lahko tudi kot invalidi polno družbeno angažirani pri delih in nalogah, 
za katere se bodo usposobili«. Predlagamo ustanovitev rehabilitacijskega centra 
za rehabilitacijo invalidov pri slovenskih premogovnikih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Anica Novak, dele- 
gatka iz Ljutomera! 

Anica Novak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Ljutomera pred- 
laga, na podlagi razprave na svoji seji in po obravnavi v Zboru združenega 
dela Skupščine občine Ljutomer, naslednje predloge oziroma pripombe k os- 
nutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 v letu 1979: 

V celoti podpiramo predloge in pripombe, ki so bile oblikovane na regijski 
razpravi v okviru Socialistične zveze delovnih ljudi in jih je v imenu vseh po- 
murskih občin že posredoval delegat iz Lendave. 

K besedilu resolucije, ki zadeva sistem solidarnosti in sistem financiranja 
družbenih dejavnosti, posebej poudarjamo, da sprejemamo v principu ta si- 
stem kot primerno obliko razreševanja družbenoekonomskih odnosov med raz- 
vitimi in manj razvitimi občinami. Glede na to, da pristopamo k dopolnitvam 
sedanjega sistema solidarnosti med izvajanjem že sprejetih planov družbeno- 
ekonomskega razvoja do leta 1980, pa ugotavljamo, da to ruši sprejete razvoj- 
ne cilje na področju družbenih dejavnosti, ki v planih temeljijo na večjem de- 
ležu solidarnosti. Nov sistem solidarnosti v naši občini zahteva znatno večja 
lastna sredstva združenega dela. To povzroča nove probleme pri usklajevanju 
obsega skupne porabe z rastjo družbenega proizvoda. Najbolj prihajajo v 
ospredje problemi v otroškem varstvu, v izobraževanju in zdravstvu. Sedanja 
razvitost teh dejavnosti, ki sicer še ne dosega povprečnega nivoja Slovenije, 
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presega sedanje možnosti združenega dela. Predlagamo, da resolucija predvidi 
tudi možnost postopne izpeljave novega sistema solidarnosti oziroma izjemno 
reševanje v občinah, kjer bodo problemi najbolj zaostreni z vidika usklajeva- 
nja skupnega obsega porabe z rastjo dohodka. 

Poglavje 9, »Naloge na področju pravosodja in upravnih organov-«, kjer se 
obravnavajo investicijska vlaganja, predlagamo, da se dopolni z naslednjim be- 
sedilom: »Pri investicijskih vlaganjih za zagotovitev ustreznih prostorskih in 
drugih pogojev za delo se bodo upoštevale zlasti potrebe manj razvitih občin 
v skladu z opredelitvami v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju za sred- 
njeročno obdobje v letu 1079«. 

V poglavju 14, na področju drobnega gospodarstva, predlagamo v petem 
odstavku naslednje besedilo. »Poslovne banke bodo s svojo poslovno politiko 
opredelile dolgoročni sistem kreditiranja razvoja drobne obrti, zlasti pa kredi- 
tiranje naložb v delovna sredstva in poslovne prostore. Pri opredelitvi sistema 
bodo iskale takšne rešitve, ki bodo pospeševale odpiranje novih obratovalnic 
in zagotovile izvajanje politike, že dogovorjene z družbenim dogovorom o po- 
speševanju razvoja malega gospodarstva v obdobju 1975—1980.« 

S temi spremembami in dopolnitvami podpiramo osnutek resolucije in vse 
dopolnitve in predloge ter stališča delovnih teles Zbora. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Miran Ma- 
rusig in Republiške skupnosti za ceste! 

Miran Marusig: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni odbor Skupščine Republiške skupnosti za ceste je obravnaval 
globalno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter možnosti za njegovo uresničevanje v letu 
1979, prav tako pa tudi osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979. Izvršni odbor je v načelu 
podprl osnovne ugotovitve in zaključke, ki so navedeni v citiranih dokumentih 
in objavljeni v Poročevalcu 21 in 23, z naslednjimi pripombami: 

1. Po 3. odstavku 7. člena dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976— 1980 je gradnja dodatnih pasov za počasno vožnjo na 
cesti l/I, in sicer na odseku Ljubljana—Višnja Gora, pogojena s prerazdelitvijo 
prometnega davka od pogonskih goriv. Za izgradnjo teh dodatnih pasov še niso 
zagotovljeni viri sredstev, se pa ta gradnja projektno in študijsko pripravlja, da 
bi lahko pričeli realizacijo takoj, ko bodo zagotovljena sredstva. 

2. Zaradi jasnosti besedila resolucije menimo, da je potrebno poudariti, 
da je v programu Republiške skupnosti za ceste pričetek gradnje kamionske 
ceste na mejnem prehodu Fernetiči, da pa razširitev samega mejnega prehoda 
ni v programu, ker za to niso zagotovljena sredstva. 

3. Izvršni odbor podpira odločitev za poenostavitev postopkov pri izdaji 
raznih soglasij v lokacijskih postopkih za gradnjo cest. Ta problem je v prete- 
klem obdobju močno zaviral pričetek gradnje posameznih cestnih odsekov. 

4. Za realizacijo obveznosti po srednjeročnem programu smo planirali 
strukturno 89 % sredstev od izvirnih dohodkov Republiške skupnosti za ceste 
in 11 % iz kreditov. Do tretjega četrtletja 1978 pa smo realizirali le 35 % sred- 
stev iz izvirnih dohodkov in 45 % iz naslova kreditov bank. To kaže na zaskrb- 
ljujoč ekonomski položaj cestnega gospodarstva v SR Sloveniji, kar bo imelo 
negativne posledice tudi v naslednjem planskem obdobju, saj so vsi najeti kre- 
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diti v bistvu kratkoročni, in sicer od 3 do 5 let, kar pomeni, da bodo anuitete 
zapadle v plačilo v naslednjem srednjeročnem planskem obdobju. 

Omenimo naj tudi, da so se cene gradbenih storitev od leta 1975 povečale 
za okoli 51 °/o, kar vse resno ogroža izpolnitev planskih nalog. 

5. Predlagamo, da se v tekst resolucije vnese obveznost, da bo v začetku 
ieta 1979 sprejet zakon o skupnostih za ceste, da se bomo lahko pravočasno 
samoupravno organizirali in pripravili za sprejetje družbenega plana za obdo- 
bje 1981—1985 na najširši delegatski osnovi. 

Obenem dovolite, da odgovorim še na vprašanja, oziroma na navedbe de- 
legatov v zvezi s cesto Gorica — Sela oziroma Gorica — Razdrto. V izdelavi 
je kompletna gradbeno-tehnična dokumentacija. Glavni projekt za cesto Sela 
— Gorica je že izdelan, idejni projekt za odsek Sela Razdrto je tudi že 
izdelan. 

Za cesto Solkan — Brda je idejni projekt že v izdelavi, prav tako pa je 
tudi zasnovan projekt novega mostu prek Soče. 

Za cesto Ljubljana-Zagreb so izdelani idejni projekti, naročena je loka- 
cijska dokumentacija. V letu 1979 bomo začeli izdelavo glavnih projektov. 

Za cesto Ljubljana—Celje so izdelani idejni projekti, izbrane variante, 
glavni projekt pa še ni v izdelavi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Odrejam 30 minut odmora! 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 in se je nadaljevala ob 13.30). 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Nadaljuje- 
mo sejo zbora. Kot sem vam pred odmorom povedala, pismenih prijav za raz- 
pravo ni več. Zeli še kdo od delegatov morda razpravljati? (Ne.) 

Besedo ima tovariš Zdravko Praznik, direktor Zavoda Socialistične repu- 
blike Slovenije za družbeno planiranje. Prosim! 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V začetku poudarjam, da predlagatelji ves čas pazljivo spremljajo 
vse razprave o resoluciji in da v zvezi s tem že nastaja redigiran tekst tako 
prvega kot drugega dela resolucije, ki bo še dopolnjen z današnjo, izredno bo- 
gato in tehtno razpravo. Tako računamo, da bo prva delovna verzija predloga 
resolucije pripravljena že do nedelje in da bodo organi Izvršnega sveta raz- 
pravljali takoj naslednje dni. Tako bi Skupščina pravočasno, v skladu z roki, 
dobila to gradivo. 

Pri tem moram seveda takoj reči, da se tudi v predlogu resolucije verjetno 
ne bo moč že dokončno opredeliti glede nekaterih smeri razvoja, zlasti na tistih 
točkah, ki so močno povezane s tem, kar se dogaja na zveznem nivoju. V pri- 
merjavi s prejšnjimi leti priprave dokumentov na zveznem nivoju kasnijo in 
smo v pripravah republiške resolucije nekoliko hitrejši. Prav zaradi tega bo 
verjetno še vedno ostalo delno odprto vprašanje možne rasti razvoja, čeprav 
že sedaj vemo, da bo ta rast nekoliko nižja, kot je prikazana v osnutku doku- 
menta, iz preprostih razlogov, ker nam večja usmeritev na stabilizacijo in pa 
nekoliko manjše možnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino ne dovolju- 
jejo take stopnje rasti, kot smo jo predvideli v tej zahtevnejši varianti. Ver- 
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jetno se bomo morali približati manj zahtevni varianti oziroma minimalni 
stopnji rasti. To bi seveda pomenilo, v skladu tudi z nekaterimi pozivi, ki so 
bili dani tudi danes, da bi se morali bolj uskladiti tudi na ostalih ravneh pla- 
niranja, zato, ker sedanje projekcije, ki se pripravljajo tako na ravni občin pa 
tudi na ravni ostalih nosilcev planiranja, kažejo morda prevelike ambicije na 
področju rasti, kar bi lahko povzročilo, če bi bilo uveljavljeno, da bi te razvoj- 
ne ambicije temeljile na ekstenzivnem razvoju, kar pa je seveda povsem nas- 
proti temu, o čemer se danes tudi vi v diskusiji opredeljujete. 

Pri klasifikaciji razprav oziroma predlogov, danih danes, pa tudi v prej- 
šnjih razpravah v okviru regij in drugod, ugotavljamo, da so šli ti predlogi 
nekako v tri osnovne smeri. Vsi v glavnem podpirajo osnovne usmeritve, ki 
jih daje ta dokument. Tu zlasti mislim na dinamičen razvoj ob stabilnejših 
razmerah, z večjim uveljavljanjem ekonomskih odnosov s tujino kot pomem- 
bnejšim spodbujevalcem ne samo rasti, ne samo dinamike, temveč tudi kvali- 
tete gospodarjenja. Moram reči, da je pretežni del razprav zahteval utrditev 
teh osnovnih usmeritev, bodisi z zahtevo po večji konkretizaciji bodisi s kon- 
kretnimi predlogi, kje bi bilo treba določene usmeritve in ekonomsko politiko 
bolj opredeliti in podobno. 

Drugo smer razprave predstavljajo predlogi, ki posegajo že v sfero, kjer 
je združeno delo že organizirano in ima seveda v okviru teh organizacijskih 
tvorb svoje pravice in seveda svoje dolžnosti. 

Tretja smer razprave se kaže v stališčih, ki že dajejo določene predloge za 
pripravo novih planskih dokumentov in ki že tudi nakazujejo nekatere razvojne 
hipoteze. Razpravljalci so danes že dali nekatere hipoteze ali zahteve, predvsem 
na področju razvoja tistih dejavnosti, ki danes zaostajajo. Tu mislim zlasti na 
razvoj predelovalne industrije in podobno. Prav gotovo nam bodo ta stališča 
v mnogočem v pomoč, ko snujemo programe dela Izvršnega sveta in pa stro- 
kovnih organov in ko že pripravljamo nekatere, seveda zaenkrat še povsem na 
strokovnih osnovah temelječe razvojne hipoteze tako za obdobje 1981—1985, 
kakor tudi za leta do konca tega tisočletja, to se pravi do leta 2000. 

Če bi izločil nekatere pripombe, ki so bile dane, potem mislim, da so zlasti 
pomembne tiste, ki zahtevajo večjo odgovornost za izvajanje posameznih na- 
log. Mislim, da smo tu v deficitu, da imamo suficit pri raznih sklepih, da ima- 
mo pa deficit pri izvajanju teh sklepov. Predlagatelj je poleg tega, da bo po- 
skušal nekatere formulacije še konkretizirati v smislu vaše razprave, tudi me- 
nil, da bi resolucija morala zavezovati vse nosilce posameznih nalog, ki izha- 
jejo iz te resolucije, da operacionalizira te naloge v tem smislu, da jih kon- 
kretnje opredeli, da ugotovi način njihove izvedbe, da ugotovi roke za to 
izvedbo in da tudi določi konkretnejše nosilce za izvedbo teh nalog. 

Moram reči, da je bilo v letošnjem letu to delno že izvršeno. Izvršni svet 
je naloge iz resolucije za leto 1978 operacionaliziral približno v tem smislu, kot 
sem sedajle govoril, in boste delegati ob predložitvi predloga resolucije dobili 
tudi poročilo o tem, kako se ta operacionalizirana resolucija za leto 1978 pri 
posameznih nosilcih konkretno izvaja. 

Mislim, da so pomembne pripombe ali zahteve za konkretizacijo ukrepov 
za povečanje družbene reproduktivnosti. S pozornostjo sem spremljal, kar je 
bilo rečeno glede povečanja učinkovitosti javne uprave in kar je bilo rečeno 
zlasti glede odprave raznih posredniških zadev. Mislim, da je bilo to omenjeno 
konkretno v zvezi s črno metalurgijo, in v zvezi z raznimi drugimi ukrepi, 
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ki naj bi omogočili povečanje produktivnosti. Mislim, da je gotovo treba ta 
dokument dopolniti na tem področju. 

Pomembne so tudi zahteve za kvalitetnejše in doslednejše uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov. Moram reči, da je predlagatelj že pripravil nov, dopol- 
njen tekst resolucije, kjer bo v posebnem poglavju obdelano področje bančni- 
štva, in to predvsem s tem namenom, da se odpravijo nekatere bistvene slabo- 
sti, ki so vplivale na to, da imamo tako situacijo na področju investicij. Tež- 
nja je, da se z ukrepi, na zvezni ravni in seveda na vseh ostalih ravneh odlo- 
čanja, zagotovijo pogoji, ki bodo preprečevali preveliko^ potrošniško mrzlico na 
tem področju in tudi na drugih področjih delitve dohodka, zlasti pa da se bo 
bolj spodbujala skupna odgovornost pri vlaganjih in skupno tveganje pri reali- 
zaciji teh vlaganj. 

Prepričani smo, da bo tudi projekt, ki ga predvideva federacija v svoji 
resoluciji, mislim tukaj na zakon o razširjeni reprodukciji, v določeni meri pri- 
speval k temu, da se bo povečal interes za uveljavljanje dohodkovnih odnosov, 
zlasti pa povečal ekonomski in družbeni interes za ustvarjanje lastne akumu- 
lacije, ki je sedaj, kot vemo, več ali manj postala rezidium. 

Zelo pomembno je, kar je poudaril eden od delegatov, ki je govoril o nuj- 
nosti uskladitve na vseh ravneh, zlasti uskladitve na točkah, ki so bistvenega 
pomena za dosego splošnih usmeritev v letu 1979. Gotovo ternutna situacija, 
kakršna se kaže v devetmesečnih periodičnih obračunih, pa tudi v predhodnih 
projekcijah, postavlja pod vprašaj stabilizacijsko formulo. V devetih mesecih 
so se po periodičnih obračunih gibali osebni dohodki nad zgornjim robom sta- 
bilizacijske formule. Podatki, s katerimi razpolagamo, pa kažejo, da bi se tudi 
potrošnja na ostalih področjih lahko gibala nad tem robom, kolikor ne bi pri- 
šlo v tej fazi do sprejemanja programov za leto 1979 in v resoluciji za leto 
1979 do določenih uskladitev. Moram reči, da se v nekaterih območjih predvi- 
deva celo zvišanje prispevnih stopenj za združevanje sredstev za posamezne 
namene, kar bi seveda še nadalje zmanjševalo skromno reprodukcijsko spo- 
sobnost gospodarstva oziroma združenega dela. 

Menim, da je zelo pomembno tudi to, kar je bilo rečeno glede krepitve 
izvoznih sposobnosti našega gospodarstva. Gotovo je to v veliki meri tudi od- 
visno od raznih stimulacij. Osnovna debata, ki poteka na ravni republik in 
federacije, je debata glede zagotavljanja potrebnih pogojev za hitrejši izvoz. 
Tu zaenkrat še nismo usklajeni in bomo tudi v predlogu resolucije za leto 1979 
še neusklajeni. Vendar pa moram reči, da bi morali določene spodbujevalne 
ukrepe za izvoz zlasti mislim tudi tukaj na področje turizma, iskati predvsem 
v okviru samoupravnega dogovarjanja v okviru samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino na podlagi večjega uveljavljanja načel de- 
viznega prihodka. Tu zaostajamo in menim, da kakršnokoli iskanje stimulacij 
izven naše republike za turizem ne bi bila gospodarna odločitev. 

Seveda ne smemo tudi mimo vseh pripomb, ki so bile dane glede repro- 
dukcijske sposobnosti. Mislim zlasti še na to, o čemer je govoril eden od de- 
legatov, da se okrepi amortizacija. Mislim, da je to eden izmed važnih elemen- 
tov, prek katerega lahko krepimo reprodukcijsko sposobnost gospodarstva. Zato 
je treba posvetiti temu elementu mnogo večjo pozornost kot doslej. Pomembne 
so seveda tudi tiste zadeve, ki se nanašajo na valorizacijo že tako skromnih 
možnosti, s katerimi razpolaga Socialistična republika Slovenija. Mislim na 
zahteve glede aktiviranja surovinskih možnosti, na zahteve, ki se tičejo akti- 
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viranja naših prednosti, tako političnih kakor tudi pravnih in gospodarskih, ki 
jih imamo v naiših najbolj frekventiranih obmejnih območjih, in podobno. 

Vrsta predlogov se seveda nanaša na spremembe in na dopolnitve plana 
oziroma na zadeve, ki so v pristojnosti organiziranega združenega dela. Mislim 
zlasti na mnoge zahteve, ki so se pojavile glede cest, potem glede skupnih po- 
treb, glede raznih novih investicij in podobno. 

Predlagatelj se je zavedal potrebe po dopolnitvah oziroma spremembah 
srednjeročnih planov. Te potrebe izhajajo iz spremenjenih gospodarskih pogo- 
jev, v katerih se odvija naše gospodarstvo. Vemo, da smo nekoliko na slabšem 
glede materialnega razvoja, kot smo ga načrtovali, in da smo zlasti pri uporabi 
sredstev, s katerimi smo razpolagali, z inflacijo manj učinkoviti, kot smo to 
v planu predvidevali. Kljub temu, da se investicijska poraba v globalu giblje 
na ravni plana, kar seveda onemogoča, da bi realizirali vso investicijsko porabo, 
ki smo jo v planu predvideli v tem preteklem obdobju. To je že najavil pod- 
predsednik danes v svojem ekspozeju. 

Vendar je ta situacija zahtevala, da se je odbor podpisnikov družbenega 
dogovora o temeljih plana za obdobje 1976—1980 odločil, da pozove vse podpis- 
nike tega dogovora — to je storil že v začetku letošnjega leta, z namenom, da 
povedo, kje menijo, da bi bilo treba izvršiti določene spremembe oziroma kje 
menijo, da bi bilo treba določene zadeve utrditi ali jih prenesti v naslednje 
plansko obdobje. 

Moram reči, da vrsta pobud — dane so bile danes, pa tudi v prejšnji raz- 
pravi, ni našla odzivnosti v konkretnih pripombah podpisnikov za spremembo 
oziroma dopolnitev plana. Te zahteve naj bi se vključile v resolucijo za leto 
1979. Če pa upoštevamo, da je resolucija predvsem ali dosledno izvedbeni doku- 
ment srednjeročnega plana, potem seveda ni mogoče teh zahtev, ki se v bistvu 
nanašajo na spremembo plana, uresničiti prek resolucije, ne da bi hkrati bile 
speljane tudi prek osnove teh planskih dokumentov. Zaradi tega menim, da bi 
kazalo tiste naloge, za katere se nalaga predlagatelju, da jih vključi v resoluci- 
jo, ki pa sodijo v samoupravno sfero odločanja, usmeriti v te kroge in jih razči- 
stiti v postopku dopolnjevanja oziroma spreminjanja samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov in pa končno dogovora o temeljih planov Slovenije. 

Doslej je ravnal Odbor podpisnikov v okviru svojih pooblastil, ki jih ima, 
in pripombe usklajeval. O tem ste dobili posebno poročilo v 22. številki skup- 
ščinskega Poročevalca. 

Trenutna situacija je pa taka, da je že usklajen tekst za dopolnitev in pa 
spremembo dogovora na področju PTT prometa, na področju črne metalurgije, 
v delu bazne metalurgije, v proizvodnji soli. Pri tem pa je še odprto vprašanje, 
kako se bo situacija odvijala v federaciji. Svojo iniciativo smo dali po strokov- 
ni plati na področju celuloze in pa stanovanjske gradnje. Odprte so še zadeve, 
ki bodo morale biti izpeljane oziroma rešene do sej odborov Skupščine na 
katerih bo obravnavan predlog resolucije (energetika, celotno področje cestne 
infrastrukture, DHT projekt, Cinkarna in še nekateri objekti). 

Končno sem še mislil opozoriti na nekaj odprtih problemov, in sicer na 
zahtevo po večjih stanarinah in po večjih stroških v korist komunalne dejav- 
nosti in na zahtevo po intenzivnejšem reševanju ekoloških problemov. Resolu- 
cija oziroma osnutek resolucije predvideva 30 °/o povečanje stanarin. Menimo, 
da je teh 30 % še v okviru stabilizacijskega obrazca, da bi pa večje povečanje 
najemnin zahtevalo določene prerazdelitve v okviru vseh sredstev, ki gredo v 
korist stanovanjske izgradnje, mislim v okviru teh 6'%, ki jih izločajo organi- 
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zacije združenega dela. Nikakor pa ne bi smelo priti do večjega povečanja, ne 
da bi se zagotovila ob tem kvalitetna sredstva, ker bi bilo v nasprotnem pri- 
meru ogroženo vprašanje stabilizacije. Isto velja tudi za komunalo. Že v ekspo- 
zeju je bilo nakazano, da komunala danes z ekologijo vred povzroča ozko grlo 
pri hitrejšem razvijanju stanovanjske izgradnje in bo nujno treba izvesti do- 
ločene premike sredstev, ki smo jih sicer do sedaj namenjali za finalno stano- 
vanjsko izgradnjo, v korist komunale, vendar ne samo s cenami. V Sloveniji 
smo glede cen komunale najvišji v Jugoslaviji in te tudi izredno močno vplivajo 
na rast cen pri nas. 

Naslednji problem je ekološki. Situacija je sicer načelno rešena za bodoče 
investicije, ker je predvideno, da se morajo pri vseh bodočih investicijah vkal- 
kulirati stroški tudi za reševanje ekoloških problemov. Tudi resolucija računa 
s tem, da bodo ti stroški intenzivneje rasli kot drugi. To bo hipoteka ali neka 
bodoča obveznost, ki nam bo zmanjševala denarno donosnost in bo zahtevala 
določene žrtve. Vendar se še vedno postavlja problem, kako sedaj celovito re- 
šiti ekološke probleme, ki so že nastali zaradi hipotek iz preteklosti. 

Zaenkrat predlagamo, da bi se v resolucijo vključila za leto 1979, organi- 
zacijska naloga, da se ugotovijo vse vrste ekoloških problemov, ki jih je treba 
reševati pri povzročitelju ekoloških problemov, in vse vrste ekoloških proble- 
mov, ki jih je treba reševati v mejah solidarnosti na različnih ravneh odloča- 
nja. Pri tem je seveda, v skladu z zakonom o združenem delu, osnovno težišče 
na solidarnostnem in vzajemnem reševanju teh vprašanj znotraj dohodkovnih 
odnosov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Praznik! Zeli še kdo 
od predlagateljev besedo? Besedo ima dr. Anton Fazarinc! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da se samo z nekaj besedami dotaknem nekaterih raz- 
prav o osnutku resolucije in dodatnih dokumentih. 

Mislim, da orientacija glede razporejanja dohodka in glede delitvenih 
razmerij, zlasti glede globalnih delitvenih razmerij, dokaj jasno priča o orien- 
taciji Izvršnega sveta, na eni strani, na drugi strani pa ravno tako velja ugo- 
toviti, da je ta orientacija dobila popolno podporo v vseh dosedanjih razpra- 
vah. V zvezi s tem bi rad opozoril na nekatere današnje razprave, v katerih 
so dane ugotovitve, da predvidevajo po nekaterih preliminarnih podatkih Za- 
voda za plan aneksi k samoupravnim sporazumom o temeljih planov hitrejšo 
rast na področju družbenih dejavnosti kot na področju družbenega proizvoda 
oziroma na področju dohodkovnih zmogljivosti. V zvezi s tem moramo ugotoviti 
naslednje: Ti podatki tudi kažejo, da na tistih področjih družbenih dejavnosti, 
kjer se odnosi urejajo v republiškem merilu, ta dinamika rasti ni takšna, tem- 
več zaostaja za rastjo družbenega proizvoda. Postavlja se pa seveda vprašanje, 
kdo naj zagotovi, da se bodo stališča in izhodišča v resoluciji realizirala v anek- 
sih k samoupravnim sporazumom o temeljih planov. Menimo, da so za to v 
prvi vrsti odgovorni uporabniki in izvajalci, ki se o teh medsebojnih obvezno- 
stih sporazumevajo, in pa seveda tisti dejavniki v osnovnih družbenopolitičnih 
in gospodarskih skupnostih, to je v občinah, ki so odgovorni za usklajevanje teh 
stvari. 

Drugo, na kar bi rad opozoril, je težnja, ki je bila izražena v razpravi to- 
varišice Novakove iz Ljutomera. Delegatka je predlagala, da bi se v resolucijo 
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vnesla možnost postopne izpeljave predvidenega novega solidarnostnega siste- 
ma in izjemnega reševanja najbolj zaostrenih problemov. V zvezi s tem bi rad 
povedal, da je že predloženi sistem v bistvu postopna izpeljava solidarnostnega 
sistema, kajti po tem sistemu je precej več občin ali pa samoupravnih intere- 
snih skupnosti v občinah, ki bodo solidarnost prejemale, kot pa tistih, ki jih 
vštevamo v nerazvita območja ali pa obmejna nerazvita območja. 

Glede izjemnega reševanja najbolj zaostrenih problemov mislim, da je 
tudi v okviru sedanjega solidarnostnega sistema še vedno dovolj prostora tudi 
za razreševanje takšnih ekstremno težkih problemov. 

Odgovoriti moram tudi v zvezi s tem, da naj bi Republiški komite za zdrav- 
stvo analiziral tudi učinkovitost ukrepov družbenopolitičnih skupnosti na pod- 
ročju bolezni srca in ožilja. V program Republiškega komiteja smo uvrstili 
analizo ukrepov družbenopolitičnih skupnosti za nekatera množična obolenja, 
predvsem nalezljiva obolenja, zaradi tega, ker imajo> pri teh obolenjih družbe- 
nopolitične skupnosti na podlagi zakonov določene obveznosti. Za področje bo- 
lezni srca in ožilja takšnih obveznosti ni. V zvezi s tem bi rad samo opozoril, 
da je Zdravstvena skupnost Slovenije oziroma njena strokovna služba skupaj z 
delavci nekaterih vodilnih zdravstvenih delovnih organizacij izdelala oceno 
zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih zdravstvenih razmer, v kateri os- 
vetljuje ta problem. Republiški komite prav gotovo mimo tega predloga ne bo 
šel, vendar najbrž ne z vidika učinkovitosti ukrepov družbenopolitičnih skup- 
nosti, temveč z vidika opredelitve splošne politike do tega problema, ki pa bo 
moral najti potem najbrž odraz v odnosih, ki se uresničujejo v samoupravnih 
interesnih skupnostih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo razpravljati ali posta- 
viti kakšno vprašanje? Prosim, tovariš Svetelj, delegat Skupščine občine Kam- 
nik! 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Mi smo dali pripombo glede stanarin. 2e nekaj zadnjih let ugotavljamo, 
da povečujemo stanarine za 20 do 30%. To čisto nič ne pomeni pri vzdrževanju 
tega fonda, ki v bistvu propada. Moramo se odločiti, in to smo tudi govorili na 
kongresih, da je treba pripraviti program prehoda na ekonomske stanarine, 
stanarine, ki bodo dejansko odgovarjale stroškom stanovanja. Moramo poveča- 
ti delež stanarin v osebnih dohodkih in doseči prerazdelitev sredstev osebne 
porabe, ki se sedaj preliva na druga področja, v druge dobrine, kot v avtomo- 
bile, vikende in tako naprej. Seveda, če pričakujemo, da se bo vse to poveča- 
nje stanarin prelilo v pritisk na povečanje osebnih dohodkov, potem je raz- 
mišljanje iz razprave tovariša Praznika razumljivo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Svetelj! Se kdo želi po- 
staviti kakšno vprašanje? Prosim, tovariš Bogdan Birsa, delegat iz Kopra! 

Bogdan Birsa: V stališčih, ki naj bi jih danes sprejeli, se na 2. stra- 
ni v 2. odstavku govori o blagovni menjavi in o ukrepih, ki jih je treba spre- 
jeti. Danes je bilo v razpravi veliko govora o tem, da je potrebno izenačiti po- 
goje gospodarjenja storitvenih dejavnosti, ki prav tako ustvarjajo devize. Tu 
pa samo načelno govorimo, da pač mora biti zagotovljena takšna stimulacija, 
da le z večjim izvozom ustvarjamo več deviz in jih na ta način lahko več po- 
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rabimo. Nič pa ni govora o tem, ali bomo v temeljnih nalogah za naslednje 
leto tudi opredelili konkretne naloge, da bi se pogoji storitvenih dejavnosti in 
onih, ki izvažajo na osnovi blagovne menjave, izenačili. Predlagam, da se to 
vključi v 2. odstavek na 2. strani stališč. 

Predsednica Silv<a Jerebi Hvala, tovariš 33irsa! Se kdo želi besedo. 
Tovarišica Vičar, republiška sekretarka za urbanizem! 

Marija Zupančič-Vičair: Tovarišica predsednica, tovarišice in 
tovariši delegati! Mislim, da je glede ekonomskih stanarin potekala v zadnjih 
mesecih dovolj široka razprava, ki še ni končana. Danes v vseh občinah pote- 
kajo pravzaprav dogovori o tem, kako in na kakšen način bi se s samoupravni- 
mi sporazumi dogovorili za prehod na ekonomske stanarine v naslednjih letih. 

Nemogoče se je dogovoriti z enotnim dogovorom, da bi dosegli vsi v istem 
letu in hkrati ekonomske stanarine, ker so dejansko pogoji v različnih občinah 
različni. Zato je težko tudi reči, da bomo omejili z določenim procentom viši- 
no stanarine v vsej Sloveniji, ker se bodo le-te morale gibati v skladu s pogoji 
in možnostmi, za katere se bodo delovni ljudje, občani in stanovalci odločili v 
posameznem okolju. 

Po vsej verjetnosti se bomo morali dogovoriti o kriterijih, o nekaterih skup- 
nih izhodiščih. O teh kriterijih bi se dogovorili z družbenim dogovorom, 
medtem ko bi vsa ostala vprašanja razreševale občine v skladu s svojimi mož- 
nostmi. Zaradi tega se pridružujemo stališčem, ki so jih zavzeli odbori zborov 
Skupščine. V Izvršnem svetu pa še sicer nismo imeli podrobne razprave. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Vičar! Želi še kdo 
besedo? Prosim, tovariš Štefan Korošec! 

Štefan Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zdi se mi, da je potrebno dati odgovor v zvezi s politiko cen. Ta prob- 
lem je omenil tovariš iz Gorice. 

Iz uvodnega izvajanja tovariša Rodeta in tudi iz celotnega gradiva za 
razpravo zvezi z resolucijo o izvajanju ekonomske politike v naslednjem 
letu izhaja, da je ena od osrednjih nalog politika ekonomske stabilizacije. 

Mislim, da je politika ekonomske stabilizacije pomembna z vidika razvoj- 
nih ciljev, ki smo si jih postavili doma, zlasti pa tudi z vidika ciljev na pod- 
ročju uresničevanja ekonomskih odnosov s tujino. Tu gre pravzaprav za tesno 
povezanost in soodvisnost, vendar bi želel ob tem opozoriti, da cene niso izvirni 
ekonomski pojav, temveč posledica gospodarskih tokov, predvsem pogojev v 
proizvodnji, zlasti pa tudi pogojev na trgu. Zato se mi zdi, da je osnovni po- 
goj za doseganje ciljev ekonomske stabilizacije, da dosežemo določene premike 
v kvaliteti gospodarjenja, v razvoju kvalitetnih faktorjev gospodarjenja, stru- 
kturi proizvodnje, v sami proizvodnji, skratka na področju odločitev, ki jih 
sprejemajo organizacije združenega dela. Gotovo je pomembno, da ponovno 
uveljavimo nekoč že dogovorjene kriterije ekonomske stabilizacije, od investi- 
cijske politike in politike delitve, do politike razvoja itd. Prav tako pa bo 
potrebno te cilje, ki smo si jih in si jih bomo zastavili na področju politike 
ekonomske stabilizacije, podpirati tudi z ustreznimi tekočimi ukrepi ekonom- 
ske politike, zlasti kreditno-monetarne politike, politike potrošniških posojil, 
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politike intervencij na trgu. Obstaja očitno neskladje med povpraševanjem in 
ponudbo in tako globalno neskladje je tudi eden od tistih faktorjev, ki vpliva 
na raven in stopnjo rasti cen. 

Mislim, da bomo skušali v akt o izvajanju politike cen na osnovi ciljev, ki 
bodo opredeljeni v resoluciji, vnesti nekatere vsebinske novosti, prav tako pa 
tudi novosti glede odgovornosti. Zlasti bomo skušali vključiti tudi samoup- 
ravne interesne skupnosti, Gospodarsko zbornico, sindikate in še nekatere, da 
bodo tudi oni odgovorni. 

Mislim, da moramo pri izvajanju politike cen upoštevati, da bo ta vodena 
v prihodnjem obdobju deloma po starem sistemskem zakonu, delno pa po no- 
vem sistemskem zakonu. Zaradi tega bo potrebno opredeliti tudi kriterije, ki 
bodo vezani na razvojno politiko, ki bodo vezani na disparitete cen, ki bodo 
vezani na nekatera neskladja, kar je očitno tudi na področju cen cementa, 
iveric in še nekaterih proizvodov. Mislim, da moramo, kadarkoli govorimo 
o paritetah, o problemih in pomanjkljivostih na področju pen, vedeti, za 
katere kriterije gre. Gre za borbo za uveljavljanje ekonomskih kriterijev, 
ne pa administrativnih kriterijev. Administriranje na področju cen je da- 
nes običajno' v vseh deželah in v celotnem svetu. Vendar je vprašanje, kak- 
šni so kriteriji, ali so ti kriteriji pariteta cen domačega in zunanjega trga, 
ali so kriteriji pariteta povprečne produktivnosti, ekonomičnosti itd., ali so 
volontaristični subjektivistični kriteriji. Mislim, da se moramo upirati in boriti 
proti subjektivističnim kriterijem. Samo ti subjektivistični kriteriji omogočajo 
posameznikom, da lahko pokrivajo neracionalno gospodarjenje, slabo gospo- 
darjenje, in da ustvarjajo večji dohodek ne glede na ekonomske kriterije. 

V primeru Salonita Anhovo in tudi iveric mislimo, da gre očitno za primer 
disparitete cen, če vzamemo kot kriterij svetovno ceno ali eno od cen na sve- 
tovnem trgu v primerjavi z domačo ceno. Tako se bo pri politiki cen in ko- 
rekciji moral tudi Izvršni svet maksimalno zavzemati za spremembe v tistih 
primerih, kjer gre za očitna nesorazmerja, ne glede na to, ali je to pristojnost 
Izvršnega sveta oziroma pristojnost zveznih organov. In v tem primeru, ki so 
bili tu navedeni, gre za pristojnost zveznih organov in oni tudi avtonomno od- 
ločajo. 

Drugo pojasnilo je v zvezi s turizmom. Osebno sem zelo zadovoljen z 
razpravo, ki je bila posvečena turizmu. Dana je bila vrsta konkretnih sugestij, 
ki jih bomo morali upoštevati, vendar se mi ob vsem tem zdi, da moramo biti 
realni v nekaterih zahtevkih, kajti nečesa, kar je bilo zamujeno vrsto let, ne 
moremo doseči v enem letu. 

Razprava je pokazala, da gre za razmišljanje o širšem gospodarskem pome- 
nu turizma z vidika uresničevanja nekaterih ciljev na področju plačilno-bi- 
lačne pozicije republike, prav tako pa tudi gospodarskega pomena turizma 
za posamezne regije ali kraje v Sloveniji. Turizem je pomemben tudi zaradi 
zaposlovanja, ne samo zaradi izkoriščanja prostega časa. Mislim, da smo dosegli 
v Sloveniji stopnjo razvoja s kvantitativnega vidika, ki zahteva premike v 
kvalitativnem smislu. Turizem je edina dejavnost, ki Jugoslavijo vključuje 
med najbolj razvite v svetu. Niti glede ene druge gospodarske dejavnosti se ne 
prištevamo med najbolj razvite v svetu. Smo na 10. mestu, in to glede na 
naravne možnosti in pogoje. Mislim, da so tu široke perspektive in da jih bomo 
morali postopoma realizirati z večjo zavzetostjo. Zaradi tega bo Komite za 
turizem pripravi informacijo in predlog stališč za uresničevanje kvalitetne po- 
litike razvoja na področju turizma v bodoče, zlasti pa za oblikovanje kvalitetne 
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koncepcije razvoja. Imamo kvantitativno opredeljeno koncepcijo, vendar razvoj 
turizma v svetu zahteva prehod na kvalitativno drugačne osnove. S tem bi bile 
dane tudi možnosti za prekoračitev milijarde deviznega priliva dolarjev v 
Jugoslaviji. Brez nove kvalitete v kompleksnosti ponudbe, širine ponudbe, kar 
naj bi tudi podaljšalo našo turistično sezono in podobno, tega ni. To pa bo 
zahtevalo tudi dodatne investicijske naložbe in tudi reševanje nekaterih vpra- 
šanj v zvezi s pogoji za pridobivanje dohodka turističnih organizacij. Vendar 
mislim, da bomo nekatere stvari v resoluciji verjetno dopolnili. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Korošec! Zeli še kdo 
besedo? (Nihče.) 

Preden zaključimo razpravo, moramo ugotoviti, da so pismene prispevke 
predložili delegati iz občin Ilirska Bistrica, Ormož, Šmarje pri Jelšah in 
mesto Ljubljana, nadalje skupina delegatov iz občine Ptuj in skupščini občin 
Idrija in Murska Sobota. To vključno z današnjimi razpravami na seji zbora 
pomeni, da je aktivno v taki ali drugačni obliki sodelovalo v razpravi pol 
slovenskih občin, kar pa gotovo še ni vse. To gotovo zasluži posebno pri- 
znanje vsem, ki so bili vključeni v to razpravo, priznanje tudi seveda pred- 
lagateljem, ki so omogočili takšno razpravo, kar je še en dokaz več, da naš 
delegatski sistem živi, če so le ustvarjeni pogoji in če je za to interes. 

Vključevanje v razpravo kaže po mojem mnenju visoko stopnjo odgovor- 
nosti za oblikovanje skupne politike v Sloveniji, kar bo moralo nadalje pome- 
niti, da bomo še bolj povezani in združeni med seboj, tudi bolj pripravljeni 
na sporazumevanje, dogovarjanje, seveda v okviru sistema, ki smo si ga sami 
postavili, in v okviru osnovnih izhodišč, ki smo si jih prav tako določili. 

Mislim, da tak odnos do stvari daje večje jamstvo, da bomo tisto, za kar 
se na ta način dogovorimo, tudi bolj odgovorno uresničevali. Vse to nalaga 
seveda predlagatelju precejšnje naloge. Ob predlogu resolucije bo povedal, 
kaj je mogel in česa ni mogel upoštevati in zakaj ne, nalaga pa seveda tudi 
naloge Republiški skupščini, njenim zborom in delovnim telesom, kar bomo 
morali upoštevati v delovnih programih za naslednje leto. 

Na začetku smo že povedali, da skupina delegatov spremlja razpravo v 
vseh treh zborih. Naloga skupine je, da pripravi morebitne dopolnitve pred- 
loženega sklepa. 

Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda, da bi skupina delegatov 
lahko nadaljevala delo. Iz istega razloga predlagam tudi, da bi preskočili 4. 

točko dnevnega reda in prešli na 5. točko dnevnega reda, to je na 
osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1979, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnika naše delegacije v Zboru republik in pokrajin sta tovariš 
Marjan Markovič in tovarišica Jelka Zekar. Oba sta člana naše delegacije. 
Predstavnika Izvršnega sveta sta tovariš Tomaž Banovec, namestnik direk- 
torja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in tovarišica Stanka Kukar, 
pomočnica direktorja tega zavoda. 

Želita morda predstavnik delegacije in predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Ne.) 

Osnutek resolucije je bil objavljen v Poročevalcu št. 23. Poleg osnutka 
resolucije ste prejeli še mnenja in stališča Republiškega sveta za gospodarski 



376 Zbor občin 

razvoj in ekonomsko politiko k osnutku republiške in zvezne resolucije o po- 
litiki izvajanja družbenega plana in mnenja in predloge Sveta za družbeno- 
ekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze. 

Celotno gradivo so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za finance, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. Zelijfo morda poročevalec Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj tovariš Marjan Simič, Odbora za finance tovariš 
Viljem Petek, Odbora za urbanizem, stanovanj sko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja tovariš Janez Lah in Zakonodajno-pravne komisije dr. Lojze Ude 
poročila tudi ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Tudi v tem primeru so delovna telesa v treh zborih imenovala skupino 
delegatov, ki je na podlagi razprav delegatov v odborih pripravila in predlo- 
žila predlog načelnih stališč in pripomb. Ta dokument ste danes tudi dobili 
na klop. Prav tako ste šele danes prejeli mnenje Izvršnega sveta, iz katerega 
izhajajo pripombe, predlogi in mnenja, oblikovanja v Izvršnem svetu. 

Skupina delegatov, ki je bila imenovana, bo prav tako spremljala razpravo 
in predlagala morebitne dopolnitve in spremembe. 

V imenu delegatov bo govoril tovariš Viljem Petek! 

Viljem Petek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je tovariš Simič v uvodni besedi k osnutku republiške reso- 
lucije že obrazložil delo in vlogo skupine delegatov, bi V imenu te skupine 
poudaril le ključna stališča, ki smo jih zavzeli na podlagi dosedanjih razprav v 
delovnih telesih zborov Skupščine, mnenj, pripomb in predlogov iz regional- 
nih posvetov, organiziranih s strani Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
razprav v delegaciji naše skupščine v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ in v sodelovanju z Izvršnim svetom v zvezi z družbenoekonomsko po- 
litiko razvoja v prihodnjem letu, opredeljeno v osnutku zvezne resolucije. 

Kot ste lahko sami ugotovili iz predloga tega akta, ki ste ga prejeli danes 
na klop, se ta akt nekoliko razllikuje od akta, ki je predložen k republiški reso- 
luciji. Predlog tega akta je oblikovan kot priloga k sklepu Skupščine SR 
Slovenije, ki ga bodo zbori sprejeli v zvezi z obravnavo zvezne resolucije in 
v katerem bodo v načelnem soglasju k politiki uresničevanja plana za pri- 
hodnje leto dana tudi stališča in pripombe, ki naj jih delegacija Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ uveljavi v posto- 
pku medrepubliškega usklajevanja. 

Predlog tega akta ima naslov Stališča in pripombe k osnutku resolucije 
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v 
letu 1979 in je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz načelnih stališč in pripomb in 
iz konkretnih pripomb in predlogov k posameznim točkam osnutka. 

Iz razprav ter mnenj, stališč in predlogov, ki so razvidni iz poročil skup- 
ščinskih teles, ki ste jih prejeli, je razvidno, da so razprave osredotočene na 
temeljne slabosti in probleme, pri čemer je bilo posebej poudarjeno spoznanje, 
da se nekatere dolgoročnejše tendence v razvoju nadaljujejo oziroma akumu- 
lirajo in da ogrožajo dosežene rezultate in osnovne cilje, ki smo si jih zastavili 
v srednjeročnem planu. 

V zvezi s tem so bili podčrtani trajnejši procesi naraščanja inflacije in cen, 
trajnejše poslabšanje ekonomskih odnosov s tujino, predvsem razmerje med 
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izvozom in uvozom, neskladje v vseh oblikah porabe glede na možnosti, ki jih 
dajeta ustvarjeni dohodek in dodatna akumulacija iz tujine, kot tudi dejstvo, 
da že dalj časa zaostajamo na področju krepitve in nadaljnjega razvoja ka- 
kovostnih dejavnikov gospodarjenja. 

Medzborovska delovna skupina je ta vprašanja ocenila kot bistvena za 
nadaljnje uresničevanje srednjeročnega plana in izrazila mnenje, da morajo po- 
stati izhodiščne točke pri oblikovanju družbenoekonomske politike v prihodnjem 
letu. 

Zato se tudi predloženi akt, ki naj zaključi obravnavo predloženega os- 
nutka resolucije, osredotoča prav na ta vprašanja in jih obravnava v med- 
sebojni povezanosti. Izoblikovana so v treh točkah, in sicer problematika 
gospodarske rasti ob hkratni ekonomski stabilizaciji, problematika ekonomskih 
odnosov s tujino in problematika oblikovanja notranje konjukture, s posame- 
znimi poudarki glede investicijskega povpraševanja, problematike cen, kre- 
ditno-monetarne politike in problematike proračuna federacije. 

V skladu s temeljno uskladitvijo in opozorili, ki izhajajo iz poročil skup- 
ščinskih teles, je delovna skupina v zvezi z načelnimi stališči in pripombami k 
omenjenim vprašanjem izoblikovala na podlagi delovnih graditev Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije v drugem delu tega akta tudi konkretne pri- 
pombe in predloge k posameznim formulacijam besedila osnutka resolucije. 

Konkretne pripombe in predlogi, ki niso v neposredni zvezi s predloženimi 
načelnimi stališči, so zajeti v stališčih in mnenjih Izvršnega sveta, ki pa jih 
delegacija Skupščine SR Slovenije lahko prav tako rabi pri oblikovanju do- 
končnega besedila predloga resolucije. 

Ob zaključku v imenu skupine predlagam zboru, da v skladu s stališči 
delovnih teles našega zbora in Skupščine, upoštevaje ocene, stališča in pri- 
pombe Izvršnega sveta, sprejme sklep, s katerim da soglasje k osnutku re- 
solucije, opredeli pripombe, ki sem nanje opozoril v tem kratkem prikazu, in 
pooblasti delegacijo te skupščine v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu resolu- 
cije, pri čemer naj uveljavlja stališča in pripombe v predlogu akta, ki ste ga 
danes prejeli na klop. 

Skupina delegatov, ki so jo delovna telesa zborov pooblastila, da se v 
njihovem imenu v skladu z načelnimi stališči opredeli do konkretnih pripomb 
in predlogov, upoštevaje tudi konkretne pripombe Izvršnega sveta, bo tudi pri 
tej točki dnevnega reda spremljala razpravo in bo po potrebi predlagala 
ustrezne spremembe in dopolnitve predloženega akta. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pričenjam razpravo! Kdo 
želi besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to točko 
dnevnega reda. 

Prosim člane skupine delegatov, da- se sestane j o in da proučijo razpravo 
delegatov v drugih zborih in potem po potrebi predložijo dopolnjen predlog 
stališč in sklepov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog izhodišč 
za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979, ki ga je Skupščini predložil 
v obravnavo Izvršni svet. Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tova- 
riša Vlada Tanceta, namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, orga- 
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nizacijo uprave in proračun in tovariša Marjana Oblaka, republiškega podse- 
kretarja v tem sekretariatu. 

Obrazložitev k tej točki smo slišali v ekspozeju Izvršnega sveta. Predlog 
izhodišč za sestavo proračuna je bil objavljen v 21. številki Poročevalca. Poleg 
predloga izhodišč ste prejeli še izhodišča za financiranje splošne porabe v 
občinah v letu 1979 in zaoaisni polletni izračun republiških dopolnilnih sredstev 
občinam za leto 1978, ki ga je prav tako pripravil in predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine Slovenije. 

Vsa predložena gradiva je obravnaval Odbor za finance, ki je zboru pred- 
ložil tudi pismeno poročilo. Zeli morda poročevalec Odbora tovariš Vilijem 
Petek poročilo še ustno dopolniti? (Ne želi.) 

Na podlagi vseh gradiv, ki ste jih prejeli, in poročila odbora pričenjam 
razpravo. Besedo ima tovarišica Anica Novak, delegatka iz občine Ljutomer. 
Prosim! 

Anica Novak : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da podam k predlogu izhodišč za sestavo proračuna SRS za leto 1979 
in izhodišč za financiranje splošne porabe občin za leto 1979 v imenu skupine 
delegatov za Zbor občin iz Ljutomera naslednjo pripombo: 

Za dopolnjevane občine zaradi njihovih nalog na področju pravosodnega 
sistema ni primerno indeksno limitiranje dopolnilnih sredstev, saj bo delo- 
vanje temeljnih sodišč, temeljnih javnih tožilstev in organov za prekrške za- 
htevalo znatna sredstva, ki kljub spremenjeni zakonodaji in preusmerjanju 
sredstev iz naslova taks po posebnih zakonih v korist občin ne bodo zadoščala 
za kritje njihovih potreb. 

Ni sprejemljiva tudi omejitev sredstev za negospodarske investicije v 
dopolnjevanih občinah, ker se le-te že vrsto let ne izvajajo. Tu mislimo na 
urejanje poslovnih prostorov, nabavo sodobnih delovnih sredstev in drugo. 
Nujno je tudi izenačevanje osebnih dohodkov glede na dogovor med občinami. 
Tako predlagamo tudi izjemno reševanje teh problemov v prizadetih občinah. 
Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Novak! Besedo ima 
tovariš Janez Piškur, delegat iz občine Tržič. Prosim! 

Janez Piškur: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupin delegatov občine Tržič smo dne 21. 11. obravnavali izhodišča 
za financiranje splošne porabe v letu 1979 in izoblikovali naslednja stališča 
oziroma pripombe: 

Popolnoma se strinjamo z načelom, da morajo sredstva za splošno porabo 
v občinah v letu 1979 naraščati počasneje od rasti družbenega proizvoda. To 
osnovno načelo je nujno, če hočemo da tudi splošna poraba v občinah v pri- 
hodnjem proračunskem letu pripomore k realizaciji usklađenih delitvenih pro- 
porcev. S tem načelom se seveda ne samo strinjamo, ampak ga tudi v sedanjem 
obdobju uspešno izvajamo. 

Samo za ilustracijo navajam, da smo do sedaj, to je v 3 letih srednje- 
ročnega obdobja, povečevali splošno porabo s povprečno stopnjo rasti 17,7% 
ob doseganju 20,1 % nominalne rasti družbenega proizvoda. Problem, ki pa 
se bo pojavil predvsem v naslednjem letu, je sprejemanje vedno večjih nalog 
v okviru splošne porabe. Tako bomo morali zagotoviti dodatna sredstva za delo 
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temeljnih sodišč, kar pomeni skoraj 10 % našega proračuna. Temu se pri- 
družuje še nova naloga, to je izdelava prostorskega plana. Samo delna zago- 
tovitev sredstev za realizacijo te naloge bi povečala našo splošno porabo za 
najmanj 5 %. Tako nam ti nalogi povečujeta splošno porabo za okoli 15 %, 
kar pomeni, da nam za valorizacijo ostalih nalog splošne porabe ostane le malo 
oziroma skoraj nič manevrskega prostora. Zato predlagamo, da bi izhodišča 
za splošno porabo v občinah v letu 1979 vsebovala načelo, da morajo sredstva 
za splošno porabo naraščati počasneje od družbenega proizvoda, kar pa naj 
velja le za sedanje naloge, ki jih imajo občine glede splošne porabe. Dodatne 
naloge naj bi se obravnavale posebej. Le tako bodo lahko občine, posebno tiste, 
ki so dopolnjevane, izvrševale svoje obveznosti po ustavi in zakonu, vsaj v 
minimalnem obsegu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Piškur! Besedo ima 
tovariš Štefan Mlinarič iz Lendave! 

Štefan Mlinarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov se je sestala na 8. seji in sprejela naslednje 
ugotovitve in stališča v zvezi z izhodišči za financiranje splošne porabe v letu 
1979 in z začasnim polletnim izračunom republiških dopolnilnih sredstev v 
občinah za tekoče leto: 

1. Ugotavljamo, da za občino Lendava podatek o 13 % rasti družbenega 
proizvoda ni točen. 2e ob obravnavi analize družbenega plana občine v obdobju 
1976—1980 ter analize poslovnih rezultatov temeljnih organizacij v prvem pol- 
letju letos smo ugotovili, da je bil družbeni proizvod v prvem polletju letos za 
okrog 30% višji kot v istem obdobju lanskega leta. Na podlagi periodičnih 
obračunov temeljnih organizacij iz gospodarstva za 9 mesecev ugotavljamo, da 
bo v letošnjem letu dosežena najmanj 25 % nominalna rast družbenega pro- 
izvoda. To utemeljujemo zlasti s tem, da je že v letošnjem letu močno viden 
vpliv investicijskih naložb v nove proizvodne programe in razširitev obstoječih 
na povečanje proizvodnje in s tem na povečanje ustvarjenega družbenega 
proizvoda. 

Zaradi tega predlagamo, da se prouči, ali so podatki Službe družbenega 
knjigovodstva, Centrala v Ljubljani, o gibanju družbenega proizvoda v ob- 
činah v prvem polletju točni. Menimo, da za našo občino ne ustrezajo dejansko 
doseženi stopnji rasti družbenega proizvoda. 

2. Pri izračunu sredstev za dejavnost pravosodnih organov se v letu 1977 
ne upoštevajo rebalansi proračunov, kar ima za posledico premalo sredstev za 
normalno delo občinskega sodišča. 

Predlagamo, da naj bi se upoštevali rebalansi proračuna, ker drugače ne 
moremo zagotoviti dovolj sredstev za normalno delo občinskega sodišča v 
letu 1979. 

Opozarjamo, da zaradi novih nalog na področju pravosodja ne bodo 
zadoščala sredstva, ki se bodo na podlagi spremenjene zakonodaje preusmerila 
iz naslova taks po posebnih zakonih v korist občine. Ugotavljamo, da bomo 
v naslednjem letu rabili v pravosodju znatno več sredstev. Zaradi tega pred- 
lagamo, da se problematika financiranja novih nalog v pravosodju za do- 
polnjevane občine izvzame iz opredeljenih omejitev, kot je predlagal Odbor 
za finance pri Zboru občin. 
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Republiškemu sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
predlagamo, da prouči možnost vključitve v letu 1979 med negospodarske 
investicije tudi gradnjo in nakup stanovanj za delavce državnih organov in 
tudi nakup opreme, kar je nujno, če hočemo modernizirati delo državne uprave. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
tovariš Ocepek, delegat iz občine Trbovlje! 

Janez Ocepek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Gre za proračunsko porabo. Popolnoma se strinjamo s tem, da mora 
biti proračunska poraba manjša od družbenega proizvoda. Pri tem bi rad 
podprl predlog delegata iz Tržiča. Vse dodatne naloge, posebej se ljudska 
obramba, temeljna sodišča in seveda sodišča združenega dela za področje 
ljubljanske regije, prostorski plan, zahtevajo znatno višja sredstva, kar bi ver- 
jetno kazalo v letu 1979 upoštevati. 

Za nas v Trbovljah in v ostalih dveh revirskih občinah predstavlja to sa- 
mo za temeljna sodišča indeks 300. To je takšen porast, ki ga je verjetno ne- 
mogoče v teh majhnih proračunih normalno planirati. Menim, da naj bi za te 
posebne naloge, ki jih je omenil tudi tovariš iz Tržišča, veljali posebni kriteriji. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Ocepek, hvala lepa! 
Se kdo želi besedo? (Ne.) Pismeni prispevek k razpravi je predložil tudi 

delegat iz občine Ormož, pismene pripombe pa sta predložili skupina delegatov 
iz občine Ljubljana-Siška in pa Skupščine občine Idrija. 

Zeli besedo predstavnik predlagatelja? Prosim! 

Mira Škerjanc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Predlogi, da se izjemno obravnava del porabe v občinah v zvezi z reorga- 
nizacijo pravosodnega sistema, kot vidite niso edini, so še druge zelo obsežne 
naloge, ki jih bo potrebno v letu 1979 izvzeti iz omejevanja od rasti družbene- 
ga proizvoda. 

Tu so poleg pravic borcev naloge v zvezi z investicijami za notranje za- 
deve v potresnem območju, nove naloge na področju prostorskega planiranja 
in podobno. Za vse te predloge za izjemno obravnavo še nimamo zagotovljenih 
zadostnih virov sredstev v splošni porabi. Republiški sekretariat za finance bo 
v zvezi s temi predlogi predložil možne finančne rešitve še do sprejetja zakona 
o republiškem proračunu za leto 1979, ki določa dopolnilno financiranje občin. 

Predstavnik občine, zdi se mi Lendave, trdi, da podatki o družbenem pro- 
izvodu za prvo polletje, ki jih je izdelala Služba družbenega knjigovodstva, 
niso točni. S tem v zvezi moram povedati, da je metodologijo, po kateri se 
ugotavlja rast družbenega proizvoda, predpisal po javni razpravi Zavod za 
družbeno planiranje in da se ne primerja obdobje z obdobjem preteklega le- 
ta, temveč obdobje z vsem letom. 

Za spremembo metodologije bi morali prav tako po novi javni razpravi 
dati predlog, vendar bi se lahko zgodilo naslednje: Začasni izračuni republiš- 
kih dopolnilnih sredstev pomenijo, da se s temi izračuni približujemo konč- 
nemu podatku o rasti družbenega proizvoda in končni višini republiških do- 
polnilnih sredstev. Ce bi v začetnem obdobju s tem podatkom pripadala obči- 
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nam velika dopolnilna sredstva, bi morali potem, glede na končni podatek, 
ta sredstva v prihodnjem letu vračati za nazaj, kar pa bi se v nekaterih pri- 
merih, ko bi bilo to treba realizirati, pokazalo kot zelo boleče. Zato je treba 
ugotoviti normalno rast družbenega proizvoda, tako da bo že med letom zago- 
tovljeno tudi varčevanje pri porabi sredstev za splošno porabo. 

Tam pa, kjer družbeni proizvod izrazito pada zaradi gospodarskih motenj 
in podobnega, je v zakonu o proračunu za letošnje in prav tako za drugo leto 
dana izjema, da se v teh primerih problem občine posebej obravnava in lahko 
Izvršni svet določi obseg splošne porabe neodvisno od te rasti do planirane ra- 
sti družbenega proizvoda. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariščica Skerjanc! 
Zeli morda še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema predlog izhodišč za sesta- 
vo proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1979. 

2. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stabilizacijska 
prizadevanja, ki so opredeljena v resoluciji o družbenoekonomskem razvoju v 
letu 1979, pripombe, predloge in mnenja Odbora za finance, pripombe skupin 
delegatov, občinskih skupščin in pripombe, dane v razpravi na seji 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 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979, z osnutkom zakona. 

Predlog je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republiške sekre- 
tarke za finance. Zeli morda predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. 
Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslov- 

nika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka 
združita, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona 
in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta, torej samo o tem, ali se prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (56 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 tudi pismeni 
poročili. Želita morda poročevalec Odbora tovariš Petek in predsednik Komi- 
sije dr. Lojze Ude poročili tudi ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Janez Pezdič, delegat iz občine 
Radovljica. 
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Janez Pezdič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K osnutku zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiš- 
ki davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979 dele- 
gacija iz Radovljice predlaga naslednje dopolnitve in spremembe: 

Glede na to, da je v večini občin prispevek za stanovanjsko graditev 6,5 % 
menimo, da je primerno in tudi smiselno ta prispevek upoštevati po stopnji 
6,5 % ne ne po stopnji 6 % kot je predlagano v osnutku. 

Predlagana je opustitev davčne olajšave za zavezance, ki so utrpeli škodo 
zaradi potresa 1976. leta, z utemeljitvijo, da so gradbena dela v glavnem za- 
ključena. Gradbena dela niso še zaključena, zato predlagamo, da olajšava tudi 
v letu 1979 še ostane v veljavi. 

Poleg tega predlagamo, da se davek ne plačuje tudi od dohodka, ki ga je 
zavezanec na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev zdru- 
žil za naložbe v elektroinfrastrukturo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Slavica 
Robida, delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša delegacija predlaga pripombo k osnutku zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1979. Opira se na dejstvo, da obstajajo or- 
ganizacije združenega dela, ki zaposlujejo večje število rudarjev in jim izpla- 
čujejo jamski dodatek, pa niso rudniki, kot na primer Geološki zavod v Ljub- 
ljani. V zakonu je v 3. členu napisano takole: »Pri ugotavljanju davčne osnove 
se kot odbitna postavka upoštevajo osebni dohodki, vključno z vsemi obvezno- 
stmi, ki se plačujejo iz osebnega dohodka, na pogojno nekvalificiranega de- 
lavca, v višini 4850 dinarjev mesečno, za polni delovni čas. Za rudnike naj se 
bi spremenilo: »za rudarje, ki se jim izplačuje jamski dodatek, pa v višini 5560 
dinarjev, mesečno za polni delovni čas.« Prosim, če bi to upoštevali. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Slavica! Besedo ima 
še tovariš Jože Sedelšak, delegat iz občine Ravne na Koroškem! 

Jože Sedelšak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na skupni seji delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin in Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije smo obravnavali predlog za izdajo 
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979, z osnutkom za- 
kona. 

Posebno pozornost smo namenili določilom 8. člena osnutka zakona, in to 
1. in 7. točki, ki govorita o davčnih olajšavah za sredstva, ki jih temeljne or- 
ganizacije vložijo za varstvo in sanacijo človekovega okolja. Ta določila po- 
zdravljamo. Vendar glede na stanje v naši občini in drugod v Sloveniji meni- 
mo, da je potrebno oziroma nujno ta določila razširiti tudi na sredstva, ki jih 
davčni zavezanci vlagajo v: 

— vse vrste ukrepov za zaščito zraka pred onesnaževanjem, ki so v skla- 
du z zakonom o varstvu zraka predvideni s sanacijskimi programi za varstvo 
zraka; 
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— raziskave, ki so potrebne za uspešen pristop k izvedbi ukrepov za za- 
ščito zraka in vode, za izbiro čistilnih naprav in za ugotavljanje uspešnosti 
izvedenih sanacijskih ukrepov; 

—' merilne naprave za določevanje emisijskih in imisijskih vrednosti one- 
snaževanja zraka ter voda; 

— odškodnine, ki jih davčni zavezanci plačujejo za škodo, povzročeno na 
kmetijskih proizvodih, v živinoreji in gozdovih; 

— sanacijo poškodovanega okolja še pred postavitvijo čistilnih naprav. 
Naš predlog utemeljujemo s tem, da je stopnja onesnaženosti okolja zelo 

pereča, da so za sanacijo in njeno uspešnost potrebne temeljite raziskave kva- 
litativnih in kvantitativnih vrednot škodljivih snovi, ki jih industrijski obrati 
spuščajo v zrak in vodo, meteorološkh in hidroloških parametrov v okolju, kjer 
so ti obrati, in tako dalje. Kajti le takšne raziskave omogočajo pravilno izbiro 
za postavitev zelo dragih čistilnih naprav ali druge rešitve. Davčni zavezanci 
bodo morali še več let po uspešno izvedeni sanaciji zraka ali vod plačevali 
znatne odškodnine kot nadomestilo za zmanjšano proizvodnjo v kmetijstvu in 
gozdnem prirastku, ki je posledica škodljivega vpliva emitiranih snovi skozi 
dimnike ali kanale industrijskih obratov. Po sanaciji virov onesnaževanja je 
potrebno takoj pristopiti k sanaciji poškodovanega okolja s pogozdovanjem, 
zamenjavo kmetijskih kultur in tako dalje, kar pa zahteva večja sredstva, če 
hočemo, da bo takšna sanacija dovolj hitra in učinkovita. 

Ob vsem navedenem pa je potrebno upoštevati še dejstvo, da skoraj vsi 
industrijski obrati, ki s svojim obratovanjem najbolj škodljivo vplivajo na 
okolje, poslujejo v izredno težkih gospodarskih in tehnoloških pogojih ter na 
robu rentabilnosti (so pa za celotno slovensko gospodarstvo nujno potrebni), 
tako da sami le težko ali pa sploh ne zmorejo oziroma ne bodo zmogli prenesti 
finančnega bremena, ki jim ga nalaga varstvo okolja. Zato menimo, da so 
predlagane davčne olajšave minimalne in jim širša družba lahko pomaga. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismene pripombe so poslale 
še skupine delegatov iz občin Ilirska Bistrica, Ptuj in Murska Sobota. Zeli še 
kdo razpravljati? Predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) 

Dragan Mozetič (iz klopi): Pripombe in mnenja bomo upoštevali pri 
pripravi zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ce ne želi nihče več razprav- 
ljati, 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 
1979, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, pripombe skupin de- 
legatov in pripombe, dane v razpravi 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. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o zajamčenem osebnem dohodku. 

Predlog je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega 
predstavnika določil tovariša Franca Briclja, pomočnika republiškega sekretar- 
ja za delo. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim! 

Franc Bricelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Sedanja zakonska ureditev zajamčenega osebnega dohodka je pri nas in 
seveda tudi v drugih republikah takšna, da je znesek zajamčenega osebnega 
dohodka kot oblika zagotavljanja socialne in materialne varnosti v primerih, 
ko temeljna organizacija izkaže izgubo v poslovnem rezultatu, enoten. 

Ta enoten znesek zajamčenega osebnega dohodka znaša sedaj za vse delav- 
ce 55 % od osebnega dohodka, doseženega v gospodarstvu v preteklem letu, in 
pomeni dogovorjeni minimum za kritje življenjskih potreb v neki povprečni 
višini za vse delavce. To pomeni, da nekaterim delavcem še vedno omogoča 
relativno običajne življenjske razmere, druge, na višje vrednotenih delih, pa 
pripelje v izrazito neugoden materialni in socialni položaj. 

V primerih, ko bi morali delavci v taki ekonomski situaciji temeljne orga- 
nizacije združenega dela z izjemnimi napori dosegati boljše rezultate, sedanja 
ureditev zajamčenih osebnih dohodkov otežuje uveljavljanje samoupravno 
določenih dohodkovnih odnosov. Zato so delavci občutili sedanji zajamčeni 
osebni dohodek kot družbeno sankcijo, to je zgolj kot kazen za slabo poslo- 
vanje. 

Uvedba izplačevanja zajamčenih osebnih dohodkov se je v dosedanji pra- 
ksi naše in tudi ostalih republik vedno obšla, glede na njeno politično kot tudi 
gospodarsko negativne posledice. 

V nasprotju s sedanjo ureditvijo bi bilo potrebno uveljaviti solidarnost 
pri zagotavljanju zajamčenih osebnih dohodkov na različnih nivojih in v raz- 
ličnih višinah, glede na subjektivne in objektivne vzroke izgub. Določbe pred- 
laganega zakona naj bi z indikativnimi normami prispevale predvsem k hitrej- 
šemu samoupravnemu urejanju zajamčenih osebnih dohodkov, ki jih določijo 
in zagotavljajo delavci v okviru delovne ali sestavljene organizacije združe- 
nega dela ali v drugačni dohodkovni povezavi v primeru izjemnih dohodkov, 
ki vplivajo na izjemno zmanjšanje dohodka. 

V svojih samoupravnih sporazumih naj bi sprejemali delavci temeljnih 
organizacij, poleg določb o višini zajamčenih osebnih dohodkov, tudi obvez- 
nost za solidarno zagotavljanje potrebnih sredstev ob določenih pogojih, in 
opredeli tudi postopek in način izvajanja sprejetih solidarnostnih obveznosti. 

Zato bo novi zakon o zajamčenih osebnih dohodkih predpisal, v skladu z 
zakonom o združenem delu, da se uporabljajo za izplačila zajamčenih osebnih 
dohodkov najprej sredstva temeljne organizacije oziroma sredstva skupnega 
rezervnega sklada v delovni ali drugi organizaciji združenega dela, s katero so 
delavci temeljne organizacije združili delo in sredstva. Sele če ta sredstva 
ne bi zadoščala, se uporabijo sredstva skupnega rezervnega sklada občine ali 
republike. Slednje pa le v primeru, ko ne bi mogli zagotoviti sredstev iz do- 
hodkovnih povezav za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov., V tem primeru 
pa bi bilo mogoče dobiti sredstva za kritje zajamčenih osebnih dohodkov le v vi- 
šini, ki jo bo določal predlagani zakon. Ta pa naj bi bila nižja od višine, določe- 
ne v samoupravnih sporazumih. Sicer pa predlog izhaja iz predpostavke, da je 
zajamčeni osebni dohodek posebna pravica delavca, ki mu zagotavlja socialno 
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in materialno varnost, zato naj bi praviloma izhajal iz delavčevega dosedanje- 
ga prispevka, ki je prišel do izraza v njegovem osebnem dohodku, vendar pa 
naj ne bi bil zajamčeni osebni dohodek v nobenem primeru nižji od zneska, ki 
bi ga določal zakon in po katerem naj bi znašal določen odstotek povprečnega 
osebnega dohodka vseh zaposlenih v gospodarstvu v preteklem obdobju. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona ste 
prejeli. . . . „ 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose m razvoj in A&- 
konodajno-pravna komisija, ki sta predložila tudi pismeni poročili. Želita po- 
ročevalec Odbora tovariš Simič in Komisije dr. Lojze Ude poročili tudi ustno 
dopolniti? (Ne želita.) , , .1 • 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Tatjana Stirn, delegatka iz ob- 
čine Logatec, ki bo govorila tudi za občino Vrhnika! 

Tatjana Stirn: Tovarišca predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Delegati iz logaške in vrhniške občine imamo naslednje pripombe k pred- 
logu za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku: 

Temeljne organizacije združenega dela so v samoupravnih sporazumih o 
dogovorjenih osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke, kot 
tudi v pravilnikih o tem, opredelile način združevanja sredstev za izplačilo za- 
jamčenih osebnih dohodkov, kakor tudi njihovo višino. Zakon o združenem de- 
lu ni natančneje opredelil, kakšna naj bo višina zajamčenega osebnega dohod- 
ka, pač pa le to, da mora biti tolikšen, da vsakemu delavcu zagotavlja socialno 
in materialno varnost. Višina zajamčenega osebnega dohodka naj bo odvisna 
od splošne stopnje produktivnosti dela in splošnih pogojev okolja, v katerem 
delavec zadovoljuje svoje osebne in skupne potrebe. To so torej splošna načela, 
ki so jih v organizacijah združenega dela kaj različno konkretizirali, saj imajo 
nekatere temeljne organizacije združenega dela v isti občini zajamčen osebni 
dohodek le 55% od povprečnega osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu 
za preteklo leto, druge pa celo 90 % od tega povprečja. 

Ob takih različnih višinah zajamčenega osebnega dohodka bi temeljne or- 
ganizacije združenega dela z višjimi zajamčenimi osebnimi dohodki prej iz- 
praznile sredstva rezerv organizacij združenega dela, kot tiste temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki imajo nižjo določeno višino zajamčenega osebnega 
dohodka. V primeru, da obe organizaciji določita enako količino sredstev za 
rezerve, je jasno, da bodo eni prej prešli na sklad skupnih rezerv, oblikovanih 
na nivoju občine, drugi pa kasneje. 

Mislimo, da je treba v republiškem družbenem dogovoru opredeliti, ko- 
likšna, naj bo višina dogovorjenega zajamčenega osebnega dohodka, ki jo de- 
lavci določajo v samoupravnih splošnih aktih (na primer od 70 do 80 /0). Da- 
lje, načelo v 3. točki četrtega poglavja predloga za izdajo zakona o združenem 
delu kaže dopolniti tako, da bi se glasilo: »Merila za izplačevanje zajamčenega 
osebnega dohodka za čas, prebit na delu, kadar je to merilo zagotavljanja de- 
lovnega prispevka po tekočem delu, sestavljeno iz del in nalog, ki jih posame- 
zen delavec opravlja, ter delovna uspešnost, glede na količino in kvaliteto 
opravljenega dela ter gospodarnosti pri delu.« 

Načelo, ki ne upošteva tudi delovne uspešnosti delavcev v najtežji situaciji 
v izgubi, ne spodbuja k temu, da bi te motnje čimprej odstranili z boljšim de- 
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lom, ne glede na to, ali zajamčene osebne dohodke prejemajo po samouprav- 
nem sporazumu ali zakonu. 

Na ta način upoštevamo načelo, že opredeljeno v točki 4. Delavci morajo 
ukrepati proti vsakemu delavcu, ki po svoji krivdi ne dosega normalnega de- 
lovnega rezultata, in ne le takrat, ko je prišlo do motenj ali izgube v temeljni 
organizaciji združenega dela. Menimo, da morajo delavci to načelo sprejeti 
že v samoupravnih sporazumih o združevanju dela delavcev v temeljno orga- 
nizacijo. 

Predlagamo, da se hkrati z zakonom o zajamčenem osebnem dohodku sprej- 
me tudi zakon o skupnih rezervah, kajti skupne rezerve, oblikovane tako v 
organizacijah združenega dela kot v občini in republiki, morajo biti tolikšne, 
da zagotavljajo socialno in materialno varnost delavcev. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Štirn! Besedo ima_ 
tovariš Mirko Čadonič, delegat iz občine Črnomelj! 

Mirko Čadonič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V načelu je skupina delegatov občine Črnomelj za zakon, ne strinjamo 
se pa s 4. točko na tretji strani, kar je poudarila že tovarišica z Vrhnike, ker 
smo mnenja, da naj dobijo zajamčeni osebni dohodek vsi zaposleni. Če pa ima 
kdo malomaren odnos do dela oziroma če ne dosega normalnih delovnih rezul- 
tatov, pa naj s takim razčistijo po zakonu že prej, še preden do takega stanja 
pride. Torej menimo, da se moramo držati zakona o združenem delu in zakona 
o delovnih razmerjih, ki vsakemu zaposlenemu zagotavlja tudi zajamčeni oseb- 
ni dohodek. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo o tej točki 
dnevnega reda? (Ne.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zbo- 
ru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora, ter pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora. 

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 predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, z osnutkom zakona. 

Skupščini ga je predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Franca Briclja, pomočnika republiškega sekretarja 
za delo. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim! 

Franc Bricelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Socialistične republike Slovenije danes razpravlja o predlogih za 
spremembo dveh zakonov, ki naj uredita področje zaposlovanja delavcev, ki 
so že izpolnili pogoje za polno osebno pokojnino, to je 40 oziroma 35 let de- 
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lovne dobe, kakor tudi pogoje zaposlovanja upokojencev, torej tistih, ki so ze 
zaposleni, in vpliv zaposlitve upokojenca na njegovo pokojnino. 

Vprašanje zaposlovanja upokojencev oziroma uživanja pokojnine med za- 
poslitvijo po upokojitvi je tako pomembno družbenopolitično in socialno vpra- 
šanje, da je o njem razpravljal tudi XI. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. 
Ta je v posebni točki resolucije opozoril na nujnost omejevanja tako imeno- 
vanega dopolnilnega dela ter grajal možnosti in navade, da odhajajo v pokoj 
razmeroma mladi, za delo sposobni ljudje, ki se kasneje zaposlijo na istih ali 
drugih delovnih mestih oziroma nalogah ter poleg pokojnine prejemajo tudi 
polni osebni dohodek. 

Na podlagi resolucije XI. kongresa ZKJ je tudi Predsedstvo CK ZK Slo- 
venije zavzelo bolj jasno stališče glede zaposlovanja upokojencev. Ce hočemo 
uresničiti resolucijo oziroma sklepe XI. kongresa ZKJ, bo potrebno ustrezno 
spremeniti dva zakona, in to zakon o delovnih razmerjih ter zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, ki skupaj predstavljata celoto. 

Vprašanje zaposlovanja upokojencev po upokojitvi je aktualno družbeno 
vprašanje, katerega ustrezna rešitev ni le v interesu samih upokojencev, temveč 
tudi združenega dela kot celote. Gre namreč za vprašanje, ki je pomembno ne 
le z vidika socialne, temveč tudi družbenoekonomske politike m ne nazadnje 
tudi z vidika politike obremenjevanja družbenega dohodka. Zato je poglavitni 
namen obeh zakonov, da odpravita in preprečita razne anomalije, ki nastajajo, 
ker je upokojenec s polno pokojninsko dobo lahko sedaj hkrati tudi delavec v 
delovnem razmerju, brez kakršnihkoli posebnih pogojev ali omejitev. Torej ima 
dva statusa, je upokojenec in hkrati tudi delavec v združenem delu. 

Iz podatkov o obdelavi obrazcev zaposlenih upokojencev, ki jih je zbrala 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije v letu 1978, 
je razvidno, da je bilo v Sloveniji 7 257 zaposlenih upokojencev, od tega 1 517 
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943. Od vseh zaposlenih upoko- 
jencev jih je v delovnem razmerju približno 59 %, sklenjene pogodbe o delu jih 
ima 40 °/0, z 1 % pa so zastopane razne upravne in samostojne dejavnosti in pa 
avtorske pogodbe. v 

S predlaganimi spremembami bi bilo uzakonjeno načelo, da naj bo upo- 
kojenec, ki se ponovno zaposli, samo delavec v združenem delu. Spremembe in 
dopolnitve, ki jih predvidevata obe noveli zakonov, glede nadaljevanja delov- 
nega razmerja delavca, ki je že izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino, in 
upokojenca, ki želi ponovno skleniti delovno razmerje, ter končno upokojen- 
ca, ki želi delati, ne da bi se reaktiviral, so naslednje: 

Delavcu, ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino po zakonu o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, preneha delovno razmerje, razen če 
pristojni organ temeljne organizacije združenega dela ugotovi, da sta temeljna 
organzacija in delavec soglasna, da delavec nadaljuje delovno razmerje, čeprav 
je že izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino. 

Upokojenec pa lahko sklene tudi delovno razmerje; če ga sklene, preneha 
biti upokojenec in mu s tem oživi svojstvo zavarovanca (temu pravimo, da 
naj bi se reaktiviral). Po današnjem predpisu to ni mogoče. Ce upokojenec 
ponovno sklene delovno razmerje, se temu ustavi izplačevanje pokojnine, ker 
je pač postal delavec v združenem delu. To ne pomeni, da je izgubil že pri- 
dobljeno pravico, temveč samo, da mu ta pravica miruje. 

Upokojencu, ki še nima polne pokojninske dobe, torej še nima 40 oziroma 
35 let delovne dobe, se čas trajanja ponovno sklenjenega delovnega razmerja 

25« 
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šteje za odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine ali za novo odmero. To 
se pravi, da po končani zaposlitvi lahko dobi še nekaj procentov zraven in da 
se mu osebni dohodek všteva v novo osnovo in s tem seveda tudi vpliva na 
višino pokojnine. 

Ce upokojenec že ima polno pokojninsko dobo (40 oziroma 35 let, borci 
pa 35 oziroma 30 let), pa se mu osebni dohodek iz tega delovnega razmerja šteje 
kot osnova za novo odmero pokojnine. 

Delavec, ki je izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino in opravlja dela 
oziroma naloge, ki so zdravju škodljive in pri katerih se zavarovalna doba 
šteje s povečanjem (npr. za 12 mesecev dela se šteje 14, 16, 18, mesecev za- 
varovanja), se ne more več razporediti na takšna beneficirana dela in naloge. 

Pri nekaterih poklicih tudi danes delavci pridobijo pravico do pokojnine 
relativno zelo zgodaj. Za take delavce je nujno, da se še zaposlijo. Treba bo 
sistemsko obdelati možnosti in pravice do prekvalifikacije in nadaljnjega aktiv- 
nega življenja. Opozorjeni smo bili tudi, da so takšna pomembna skupina 
zlasti oficirji JLA, v skladu z obstoječimi predpisi o njihovem upokojevanju, 
ker gre tu za zvezni zakon o zavarovanju vojaških zavarovancev. 

Upokojenec, ki se ne reaktivira, po predlagani spremembi zakona ne more 
skleniti delovnega razmerja, torej ne more postati delavec v združenem delu, 
temveč sklene samo pogodbo o delu. V osnutku zakona je ponujena možnost, 
da upokojenec lahko sklene pogodbo o delu za takšna dela, ki se lahko oprav- 
ljajo tekoče, vendar v omejenem trajanju, največ 18 ur tedensko. Temeljna 
organizacija združenega dela pa mora določiti v samoupravnem splošnem aktu 
taka dela, ki jih lahko opravljajo upokojenci po pogodbi o delu. Ce upokojenec 
sklene pogodbo o delu, ne izgubi statusa upokojenca, seveda pa tudi ne pridobi 
statusa delavca, pač pa naj bi plačeval poseben prispevek, če je s pogodbenim 
zaslužkom prekoračil dvakratni povprečni osebni dohodek iz preteklega leta 
(ta je v letu 1978 znašal 9688 dinarjev) ali 30 % letnega povprečnega osebnega 
dohodka iz preteklega leta. 

Novela tako upošteva tudi socialni vidik, ko dopušča možnost, da se ta 
upokojenec lahko zaposli po pogodbi o delu, in sicer pri tistih delih, ki so 
primerna njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti, upoštevaje pri tem njegovo zdravstveno sposobnost. 

Vse navedene določbe predlagane novele po eni strani omogočajo, da de- 
lavec ostane aktiven toliko časa in v takšnem obsegu, kot mu dopuščajo1 zdrav- 
stvene in druge sposobnosti, z druge strani pa onemogočajo dvojni status: de- 
lavca v združenem delu in upokojenca. Bistvo spremembe je, da nihče ne more 
biti hkrati delavec v delovnem razmerju in upokojenec in da ne more hkrati 
prejemati pokojnine in osebnega dohodka. To načelo velja za vse delavce v 
združenem delu, torej velja za delavce v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih. 

V dosedanjih razpravah je izzvala posebno pozornost predvidena omejitev 
dela obravnavane kategorije pri tako imenovanih vodilnih in odgovornih delih 
oziroma nalogah. Omejitev opravljanja izvršne funkcije v organizacjah zdru- 
ženega dela, tako da jih ne opravljajo tisti, ki so jim te funkcije preveč 
naporne, je po našem mnenju smotrna. Takšno določbo je mogoče vnesti v 
zakon o delovnih razmerjih, kot je to storjeno sedaj v osnutku, ki ga imate 
v rokah. Zakon o združenem delu namreč izrecno predvideva, da delavcu 
preneha delovno razmerje po sili zakona, to se pravi neodvisno od volje de- 
lavca samega in organizacije združenega dela, če namreč izpolni pogoje za 
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osebno pokojnino, če zakon ne določa drugače. In v našem republiškem zakonu 
o delovnih razmerjih je v 171. členu že sedaj določeno, da delavcu delovno 
razmerje ne preneha, čeprav ima pogoje za polno osebno pokojnino, če sta dela- 
vec in delovni kolektiv soglasna, da nadaljuje z delom. 

V zakonu je mogoče zapisati indikativno ali pa kogentno normo o vsebini 
tega samoupravnega splošnega akta. 

Taka pravna norma lahko zavezuje organizacijo združenega dela, da v 
samoupravnem splošnem aktu obvezno določi zgornjo starostno mejo in delovno 
dobo, ko profesionalno opravljanje izvršilnih funkcij v temeljni organizaciji 
združenega dela ni več mogoče. 

Dosedanje razprave kažejo,da bi bilo smoterneje ureditev problema pre- 
pustiti kadrovski politiki delovnih organizacij, ki bi bila lahko bolj elastična 
in bi lahko reševala različne situacije, upoštevajoč družbenopolitične in kadrov- 
ske vidike. Ni medicinska ugotovitev, da je ravno starost 60 let (to je tista 
starost, ki jo predvideva zakon o pokojninskem zavarovanju kot pogoj za pra- 
vico do pokojnine) ali morda starost 65 let tista, ko preneha sposobnost oprav- 
ljati te funkcije. Gre za individualne procese, ki so rezultati mnogih dejav- 
nikov. V delovni organizaciji bodo zdravstvene pogoje oziroma izpolnjevanje 
pogojev za pokojnino upoštevali pri kadrovanju. 

Izvršni svet predlaga, da se omejitev, ki jo sedaj predvideva osnutek za- 
kona o delovnih razmerjih, po kateri takšna oseba ne more več opravljati dela 
oziroma nalog individualnega poslovnega organa in drugih del oziroma nalog, 
v zakonu črta, odločitev v teh vprašanjih pa naj bi bila prepuščena samim 
organizacijam. 

Iz teh podatkov je razvidno, da gre za spremembo položaja relativno 
majhnega, vendar pomembnega dela upokojencev. Taka sprememba, kakor- 
koli je utemeljena, pomembno posega v sedanja razmerja. Vpliva namreč na 
občane in na njihove družine, kakor tudi na tiste organizacije združenega dela, 
kjer dela danes večje število upokojencev. Zato Izvršni svet v osnutku zakona 
predlaga, da se te spremembe začnejo uveljavljati šele v roku treh mesecev po 
uveljavitvi zakona. 

iGlavni namen obeh predlogov za izdajo zakona je bil, da se dogovorimo o 
načelu, da nihče ne more biti istočasno upokojenec in delavec v združenem delu. 
Z osnutkoma predlaganih zakonov smo nakazali eno od možnih izvedb tega 
načela, z namejiom, da razprava v delegacijah in Skupščini, njenih odborih in 
komisijah ter seveda v celotni javnosti pokaže najprimernejšo pot za izvedbo 
tega načela. Ugotoviti moramo, da smo prejeli in da še prejemamo vrsto dobrih, 
utemeljenih in obrazloženih pripomb in predlogov. Vse te predloge bomo skupaj 
z današnjo razpravo temeljito proučili in uporabili pri izdelavi predlogov obeh 
zakonov. Nekateri predlogi pa bodo koristili tudi pri oblikovanju novega si- 
stema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kajti sedanje spremembe se 
nanašajo na obstoječi ne pa na novi sistem pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja, ki naj bi bil usklađen z ustavo, zlasti pa z zakonom o združenem 
delu. 

Na koncu bi želel poudariti še to, da bo verjetno treba spremeniti tudi 
nekatere druge določbe zakona o delovnih razmerjih in ne samo te, ki so 
predmet današnje razprave. In končno še predlagamo, da bi se združili prva 
in druga faza postoka. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet, kot ste slišali, predlaga, da tudi ta akt 
zbor obravnava v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, to je, da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita in da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo 
zakona in zakonski osnutek. 

Glede na predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza zakonodajnega 
postopka združita, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, prosim, da glasujete. Kdor je za tak predlog Izvršnega sveta, 
naj prosim glasuje! (55 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 so obravnavali: Odbor za 

družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za vprašanja borcev narodno- 
osvobodilne vojne, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 
Želijo poročevalci Komisije za vprašanja borcev NOV, Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravne komisije po- 
ročila tudi ustno dopolniti? Prosim, besedo ima tovariš Franc Mrcina, poro- 
čevalec Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije! 

Franc Mrcina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zaposlovanje upokojencev in delavcev, ki so izpolnili pogoje za polno 
osebno pokojnino, je pomembno družbenopolitično in socialno vprašanje, ki 
zadeva tudi borce narodnoosvobodilne vojne in njihov socialnoekonomski po- 
ložaj. To je bil razlog, da je Komisija za vprašanja borcev narodnoosvobodilne 
vojne na dnevni red svoje seje dne 17. novembra 1978 uvrstila tudi predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju z osnutkoma, ki sta vsebinsko povezana in po- 
menita celoto. 

Glede na njuno aktualnost in pomembnost ima Komisija za potrebno, da 
posebej opozori na nekatera stališča, mnenja in predloge, ki so bili izraženi 
ob razpravi o spremembah in dopolnitvah obeh zaonov. 

Pojavi upokojevanja sorazmerno mladih in za delo sposobnih ljudi, ki se 
kasneje ponovno zaposlijo ter poleg pokojnine prejemajo tudi polne osebne 
dohodke, so bili na XI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, po mnenju 
Komisije, upravičeno deležni negativne ocene. Zato Komisija podpira načelno 
izhodišče obeh zakonov, po katerem ne more nihče imeti hkrati statusa upo- 
kojenca in delavca v združenem delu. 

Komisija tudi podpira predlagano ureditev, po kateri delavec, ki je iz- 
polnil pogoje za polno osebno pokojnino, lahko nadaljuje delovno razmerje, 
če sta temeljna organizacija in delavec o tem soglasna. 

V interesu celotnega združenega dela kot tudi v interesu posameznikov je, 
da delavci ustrezno svojim sposobnostim in pridobljenemu znanju tudi po 
upokojitvi, če je to družbeno koristno in smotrno, še nadalje sodelujejo pri 
ustvarjanju materialnih in duhovnih dobrin v naši družbi ter da so še nadalje 
družbenopolitično aktivni. Takšno stališče v naši republiki ni sporno, vendar 
pa v obeh obravnavanih zakonskih aktih ta usmeritev ni prišla v zadostni meri 
do izraza. 
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Po mnenju Komisije so predlagane rešitve nekaterih vprašanj, ki zadevajo 
zaposlovanje upokojencev, neustrezne oziroma premalo pretehtane, v nekaterih 
od teh rešitev pa se tudi v premajhni meri odražajo načela zvezne in republi- 
ške ustave ter zakona o združenem delu, kot tudi načela sprejete kadrovske po- 
litike. 

S tem v zvezi Komisija opozarja zlasti na naslednja vprašanja: 
1. Komisija izraža pomisleke o primernosti oziroma dopustnosti zakonske 

ureditve, po kateri delavec, ki v soglasju z organizacijo nadaljuje delovno raz- 
merje oziroma se reaktivira, ne more biti imenovan za določena dela oziroma 
naloge (npr. individualnega poslovodnega organa, predsednika ali člana kole- 
gijskega poslovodnega organa itd.) Zvezna in republiška ustatva in tudi zakon 
o združenem delu namreč vsakemu občanu omogočajo, da lahko svobodno, 
enakopravno in pod enkimi pogoji sklene delovno razmerje. Iz statusa delavca 
izvira tudi pravica, da se delavec zaposli pri kateremkoli delu oziroma na- 
logah, za katere izpolnjuje pogoje. Tako formuliranje omejitve, katerih namen 
pa v obrazložitvi zakona ni zadovoljivo pojasnjen, bi bile najbrž sporne tudi v 
primeru, če bi bile vsebovane v družbenih dogovorih o temeljih kadrovske 
politike. (Na ta problem opozarja tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine). 

Po mnenju Komisije takšnega omejevanja delavcev, ki se odločijo, da na- 
daljujejo delovno razmerje oziroma da se reaktivirajo, onemogoča nadaljnje 
opravljanje določenih del oziroma nalog tudi tistim delavcem, ki so umsko in 
fizično za to še sposobni in ki so v določenem delovnem okolju glede na svoje 
bogato znanje in izkušnje celo nujno potrebni. 

Enak pomislek se pojavlja tudi ob novem 171. členu predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih. Ta namreč 
določa, da delavec, ki izpolnjuje pogoje za polno pokojnino, ne more opravljati 
del oziroma nalog, pri katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem (bene- 
ficirana delovna doba). Z omenjeno določbo se vsem, brez izjeme, onemogoča 
opravljanje takšnih del oziroma nalog po upokojitvi, ne upoštevajoč pri tem 
specifičnost posameznih poklicev oziroma psihofizične sposobnosti posame- 
znikov. „ . 

Po mnenju Komisije je vsa ta vprašanja mogoče uspesno reševati z na- 
črtno in smotrno kadrovsko politiko, ki naj zagotavlja, da bodo posamezna dela 
in naloge ne glede na starost opravljali tisti delavci, ki so zato primerni oziroma 
sposobni. Zaradi zgoraj navedenih razlogov Komisije podpira varianto k 171. 
členu predloga zakona. 

2. Spremembe in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih ne veljajo za 
člane organov družbenopolitičnih skupnosti in organizacij in njihovih organov 
s stalno funkcijo ter za izvoljene osebe s stalno funkcijo pri zbornicah in po- 
dobnem. Za te osebe namreč zakon o delovnih razmerjih ne velja. Zato bo po- 
trebno v družbenih dogovorih o uresničevanju kadrovske politike ali na drug 
ustrezen način zagotoviti enotno ureditev teh vprašanj, ki ne dopuščajo dvoj- 
nih meril. 

3. Spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju upokojencem sicer omogočajo dopolnilno delo na osnovi pogodbe o delu, 
vendar so po svoji vsebini takšne, da tega dela ne spodbujajo, pač pa celo 
zavirajo. Organizacije naj bi namreč za vsako zaposlitev upokojenca plačevale 
poseben davek (predpisal naj bi ga posebni davčni predpis), zaradi katerega bi 
bilo pogodbeno zaposlovanje upokojencev za organizacijo dražje kot zaposlova- 
nje delavcev, ki niso upokojenci. Destimulativno pa je takšno pogodbeno delo 
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tudi za same upokojence, ki morajo iz naslova pogodbe o delu prav tako pla- 
čevati poseben prispevek. S tem v zvezi se postavlja vprašanje, ali je takšen 
poseben prispevek sploh še potreben in smotrn, glede na novo izhodišče ob- 
ravnavane zakonodaje, ki dopušča enoten status upokojenec ali delavec v zdru- 
ženem delu. Spričo zgoraj navedenega Komisija meni, da bi morali biti upoko- 
jenci in delavci v združenem delu, kar zadeva davčne obremenitve iz naslova 
pogodbe o delu, izenačeni. 

Takšna ureditev pa utegne imeti negativne posledice tudi na materialni 
položaj nekaterih borcev narodnoosvobodilne vojne in tudi drugih oseb, ki se 
zaradi povečanega štetja delovne dobe (beneficirane delovne dobe) upokojijo 
sorazmerno mladi, vendar z nizko pokojnino. Takšnim upokojencem je delo 
po pogodbi ena od redkih možnosti, da si z lastnim delom izboljšajo svoj ma- 
terialni položaj, kar je najbrž tudi bil osnovni namen zakona ob uvedbi dela 
po pogodbi. Ob predlagani zasnovi pogodbenega dela torej obstaja bojazen, 
da se bodo materialna in socialna vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojne 
reševala s priznavalninami in drugimi oblikami materialne pomoči celo tam, 
kjer so si upokojenci sami z lastnim delom sposobni izboljšati svoj materialni 
položaj. Pri uresničevanju kadrovske politike bo takšne in podobne primere 
vsekakor potrebno skrbno pretehtati. 

4. Po mnenju Komisije iz predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ni jasno, kako 
bo v prihodnje urejeno vprašanje reaktiviranja upokojencev borcev narodno- 
osvobodilne vojne pred 9. 9. oziroma 13. 10. 1943, ki so uveljavili starostno 
pokojnino s pokojninsko dobo 30 oziroma 35 let. Po oceni Komisije je bilo to 
vprašanje zadovoljivo rešeno že v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1973. 

5. Glede na to, da zvezna zakonodaja drugače rešuje vprašanja statusa 
vojaških zavarovancev kot pa pripravljajoča se republiška zakonodaja, se po- 
stavlja tudi vprašanje enotnosti ureditve teh vprašanj. 

Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije predlaga zboru, 
da sprejme obravnavan zakonski akt skupaj s pripombami in stališči te ko- 
misije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mrcina! Poleg poročil 
odborov in komisij ste dobili tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske 
odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem je vsebovan predlog stališč, ki 
naj jih sprejme Družbenopolitični zbor, ki danes obravnava ta akt v smislu 72. 
člena poslovnika in daje pristojnima zboroma o njem stališča. Na podlagi pred- 
loženih gradiv pričenjam razpravo. 

Pismeno stališče je poslala skupina delegatov iz občine Ljubljana-Moste- 
Po1 je. Vnaprej prijavljenih razpravljalcev pa ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delovnih 
teles Skupščine in Zbora ter pripombe skupin delegatov. 
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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 predlagani sklep sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bomo predsednico tega zbora posebej ob- 
vestila. 

Ker sem obveščena, da je skupina delegatov končala z delom, predlagam, 

da se vrnemo na 3. točko dnevnega reda, in prosim poročevalca sku- 
pine delegatov tovariša Marjana Simiča, da poda poročilo o morebitnih spre- 
membah in dopolnitvah predlaganega sklepa. Prosim! 

Marjan Simič: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov, ki ji je bilo 
na današnji seji naloženo, da spremlja razpravo in prouči morebitne spre- 
minjevalne in dopolnilne predloge ter predlaga ustrezne spremembe in do- 
polnitve k predloženemu sklepu, ocenjuje, da so bile razprave na sejah zborov 
v skladu s predloženimi sklepi oziroma stališči, za katera se zavzemajo Izvršni 
svet in delovna telesa Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Glede konkretnih pripomb in predlogov, ki se nanašajo na posamezne 
organizacije združenega dela ali gospodarske panoge oziroma dejavnosti in ki 
zahtevajo podrobnejšo proučitev in uskladitev z drugimi nosilci planskih na- 
log, skupina delegatov meni, da je njihovo reševanje vključeno v 3. točko 
predlaganega sklepa. V tej točki se nalaga Izvršnemu svetu, da pri pripravi 
predloga resolucije o družbenoekonomski politiki za prihodnje leto poleg pri- 
pomb in predlogov, ki so razvidni iz poročil skupščinskih teles, upošteva tudi 
mnenja, pripombe in predloge, ki izhajajo iz razprav delegatov na sejah 
zborov Skupščine SR Slovenije, kot tudi pripombe temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, njihovih asociacij, pripombe skupin delegatov, ob- 
činskih skupščin, samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih družbenih 
subjektov. 

V zvezi s pripombo delegata iz občine Koper pa skupina meni, da dopolnitev 
druge alinee na 2. strani ni potrebna, saj gre le za opredelitev globalne politi- 
ke na področju ekonomskih odnosov s tujino, poleg tega pa so delovna telesa 
tega zbora ob obravnavi zvezne resiolucije izrecno zahtevala, da je treba hitreje 
izenačevati režim blagovnih in neblagovnih mednarodnih poslov. Hkrati pa je 
ta konkretna pripomba ena od tistih, ki jo v načelu zajemamo s 3. točko pred- 
laganega sklepa. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Simič! Slišali ste predlog 
skupine delegatov. Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Ker vidim, 
da nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za to, da se sprejme predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Sedaj se vračamo na 5. točko dnevnega reda. Prosim tovariša Vi- 
ljema Petka, poročevalca skupine delegatov, da poda zboru predlog! 

Viljem Petek: Tovardišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K predlaganim stališčem in pripombam k osnutku resolucije o politiki 
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uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 
je Družbenopolitični zbor sprejel nekatere dopolnitve, katere predlaga sku- 
pina tudi našemu zboru v sprejetje, in sicer: 

1. Na drugi strani se v 3. točki drugega odstavka drugi del predzadnjega 
stavka za oklepajem spremeni in se glasi: vse druge investicije pa je potrebno 
zelo selektivno ponovno preveriti. 

2. Zadnji odstavek tega odstavka se črta irf nadomesti s stavkom, ki se 
glasi: Investicije v dejavnosti posebnega družbenega pomena so dobile in imajo 
posebno družbeno podporo, vendar je tudi tu treba vztrajati pri kriterijih 
dogovorjenih v srednjeročnem plamu, zaradi nekaterih zaostajanj oziroma novih 
spodbud pa ni razlogov, da bi se za te investicije uveljavil vzporedni ekonomski 
sistem. 

3. Na 3. strani se v drugem odstavku v deveti vrsti za besedo »zmanjša« 
vstavi besedilo, ki se glasi: in v tem smislu je nujno prilagoditi tudi strukturo 
obveznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije. 

4. V istem odstavku se v četrti vrsti od spodaj med besedama »-blagovni 
tokovi« vstavita besedi »in denarnimi«, tako da se besedilo glasi: blagovnimi 
in denarnimi tokovi. 

5. Na 3. strani se za četrtim odstakov vstavi nov odstavek, ki se glasi: 
Predloženi tekst resolucije naj se v največji možni meri uskladi z določili zakona 
o sistemu družbenega planiranja in družbenega plana Jugoslavije, resolucije 
za naslednje razdobje pa naj se pripravijo v celoti in dosledno v skladu s 
citiranim zakonom. Resolucija naj pomeni resnično izvedbeni akt srednje- 
ročnega plana za predvideno leto in naj vsebuje: prvič, ocene, kje v izvrševanju 
plana zaostajamo; drugič, smeri delovanj ekonomske politike, s konkretizacijo 
ukrepov v tistih segmentih, ki so v pristojnosti federacije; in tretjič, napotila 
ostalim subjektom samoupravnega planiranja (to so organizacije združenega 
dela, republike in pokrajini), za tista vprašanja, ki so v njihovi pristojnosti, pa 
je zaradi uresničevanja skupno dogovorjenega razvoja nujno delovati enotno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Petek! Slišali ste pred- 
log skupine delegatov. Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce 
nihče, predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1979. 

2. Zbor občin sprejema stališča, predloge in pripombe, vsebovane v pred- 
logu stališč in pripomb skupine delegatov in v ocenah, stališčih in pripombah 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj se dopolnijo s pripombami, 
predlogi in mnenji iz razprav delegatov na sejah zborov, s pripombami skupin 
delegatov in občinskih skupščin, ki so v skladu z osnovno usmeritvijo, vsebova- 
no v stališčih in pripombah delovnih teles zborov, ter jih posreduje Zboru 
republik in pokrajin Skupščine kot stališča, predloge in mnenja Skupščine 
SR Slovenije. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije, v skladu 
s pripombami, predlogi in mnenji Skupščine SR Slovenije, soglasje k predlogu 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 v letu 1979. 
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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 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
govor o dograditvi zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in 
udeležence NOV v Strunjanu. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svoja 
predstavnika je določil tovariša Vlada Tanceta, namestnika republiškega se- 
kretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, in Marjana Oblaka, 
republiškega podsekretarja v tem sekretariatu. Želi predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalec 
Odbora tovariš Marjan Simič, Komisije za vprašanje borcev NOV tovariš Franc 
Mrcina in Zakonodajno-pravne komisije dr. Lojze Ude poročila tudi ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Besedo ima delegat iz občine Tržič 
tovariš Janez Piškur! 

Janez Piškur: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija podpira takšen predlog, vendar se v zvezi z izgradnjo zdrav- 
stveno rekreacijskega centra verjetno predvidevajo določene obremenitve za 
posamezne občine. Delegacija želi videti, kakšne bodo te obremenitve, kolikor 
niso za to že določena sredstva na nivoju republike oziroma pristojnih inte- 
resnih skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Piškur postavlja konkretno vpra- 
šanje. Prosim, tovariš Oblak! 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! To pooblastilo oziroma odlok ne uvaja nobenih obveznosti za občine. Ze 
iz samega besedila dogovora izhaja, da vse skupnosti, ki so podpisnice, vključno 
z Izvršnim svetom, najamejo kredit pri poslovni banki, ki se odplačuje od leta 
1981 dalje. Ker pa gre za večletno obveznost, Izvršni svet po zakonu o fi- 
nanciranju splošnih družbenih potreb nima pravice, da vnaprej obremenjuje 
proračun, zato mora imeti soglasje Skupščine. Odlok je bil torej predložen 
zato, da bi Izvršni svet dobil soglasje za podpis tega dogovora. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Ce ne želi nihče več 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
obvezno razlago prvega in četrtega odstavka 37. člena zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih. 
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Predlog je Skupščini SR Slovenije predložila skupina delegatov iz občine 
Ljubljana-Bežigrad, ki je za svojega predstavnika določila tovarišico Slavico 
Robida, delegatko iz občine Ljubljana-Bežigrad. Želi predstavnica predlagatelja 
predlog za obvezno razlago še ustno dopolniti? (Ne.) Predstavnik Izvršnega 
sveta pri tej točki dnevnega reda je tovarišica Marija Zupančič-Vičar članica 
Izvršnega sveta in republiška sekretarka za urbanizem. 

Predlog za obvezno razlago zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki je zboru predložila pismeno poročilo, in Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ki je o tem 
predlogu predložil svoje mnenje. Ali želita poročevalec Zakonodajno-pravne 
komisije tovariš dr. Lojze Ude in poročevalec Odbora tovariš Janez Lah poročilo 
oziroma mnenje ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi predloga za obvezno razlago in poročila oziroma mnenja de- 
lovnih teles pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da na podlagi poročila 

akonodajno-priavne komisije in mnenja Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
omunalna vprašanja m varstvo okolja, ki ne soglašata z obvezno razlago 

(delegacija se s tem strinja), sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za obvezno razlago prvega in četrtega odstavka 37. člena 

zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih se ne sprejme iz razlogov, ki 
jih navajajo Zakonodajno-pravna komisija, Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in Izvršni svet. 

2. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije naj prouči spre- 
membe, ki jih predlaga skupina delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad v 
predlogu za obvezno razlago prvega in četrtega odstavka 37. člena zakona o 
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, in jih upošteva pri predložitvi spre- 
memb in dopolnitev tega zakona. 

2eli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, potem 
prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuie za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na lil. točko dnevnega reda, to je na odločbo Ustav- 
nega sodisca SR Slovenije o ugotovitvi, da 14. člen zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o sodnih taksah ni v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Odločbo je Skupščini predložilo v obravnavo Ustavno sodišče SR Slovenije. 

. Uft1
av.n1° 

sodišče Je bilo povabljeno na sejo zbora in je za svojo predstav- nico določilo dr. Majdo Stroblovo, sodnico tega sodišča. 

„ Zeli morda Predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Predstavnika Iz- 
vršnega sveta pri tej točki sta Vlado Tance, namestnik republiškega sekretarja 
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, in tovariš Marjan Oblak re- 
publiški podsekretar v tem sekretariatu. Želi predstavnik Izvršnega sveta' be- 
sedo? (Ne želi.) 

Odločbo ste dobili. Obravnavala sta jo Odbor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pis- 
meni poročili. Želita poročevalec Odbora tovariš Janez Ocepek in predsednik 
Komisije dr. Lojze Ude poročili tudi ustno dopolniti? Besedo ima dr Loi- 
ze Ude! ' J 
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Dr. Lojze Ude: Tovaritšica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Cisto na kratko bom dopolnil naše mnenje. 

Kot veste, je Ustavno sodišče s svojo odločbo ugotovilo, da 14. člen zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, ki je med drugim do- 
ločil višje stopnje teh sodnih taks in da začne celoten zakon veljati 1. 1. 1978, 
ni v skladu z ustavo SR Slovenije. Ustava namreč določa, da morajo biti za- 
koni, drugi predpisi in splošni akti objavljeni, preden začno veljati. Uradni list, 
ki je vseboval ta zakon, pa je dospel do naslovnikov šele 16. 1., to se pravi po- 
tem, ko naj bi po zakonskem tekstu zakon začel veljati. 

Predstavnik predlagatelja je na seji naše komisije menil, da ni treba 
izrecno spreminjati določbe 14. člena, češ da bo tako izšel nov zakon o sodnih 
taksah, ki bo razveljavil prej veljavni zakon o sodnih taksah, med drugim tudi 
zakon o spremembah in dopolnitvah iz decembra 1977. leta in torej tudi sporni 
14. člen. 

Komisija je bila mnenja, da s prenehanjem veljavnosti zakona o sodnih 
taksah ni mogoče realizirati odločbe Ustavnega sodišča, ker »ostane odprto vpra- 
šanje pobranih sodnih taks v obdobju od 1. januarja do uveljavitve zakona. 
Mnenja je bila, da je treba spremeniti določbo 14. člena in da bi bilo najpri- 
merneje izdati nov zakon o tem. V nekaterih drugih delovnih telesih je prišla 
do izraza ideja, da naj se spremeni 14. člen v prehodnih določbah novega 
zakona. Kolikor je prehodna določba formulirana tako, da direktno spreminja 
14. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, je to 
samo druga formalna pot k istemu cilju in Zakonodajno-pravna komisija zato 
meni, da je tudi ta druga formalna pot mogoča. S tem dopolnjujemo svoje mne- 
nje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš predsednik! Pričenjam 
razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor se je seznanil z odločbo Ustavnega sodišča Socialistične republike 
Slovenije z dne 26. 9. 1978, št. U I 7/79-20 o ugotovitvi, da 14. člen zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 24/77) 
ni v skladu z ustavo Socialistične republike Slovenije. 

2. Zbor ugotavlja, da je na 9. seji dne 8. novembra sprejel osnutek no- 
vega zakona o sodnih taksah. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri pripravi predloga novega 
zakona o sodnih taksah upošteva tudi odločbo Ustavnega sodišča iz prve točke 
tega sklepa. 

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 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in 
živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu, ki ga je Skupščini pred- 
ložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnika naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ sta tovariš Marjan Markovič in tovarišica Jelka Zekar, člana delegacije. 
Predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik repu- 
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bliškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Želi morda besedo 
predstavnik naše delegacije? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Osnu- 
tek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalec Odbora tovariš Marjan Simič in Komisije dr. Lojze Ude poročili 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 

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

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli kakovosti 
kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih navajajo Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija v svojih po- 
ročilih in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije soglasje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgo- 
vinskem prometu. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 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 za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih upravnih taksah, ki ga je 
Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin ni bil sporočen, 
predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Dragan Mozetič, namestnik repu- 
bliške sekretarke za finance. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? (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 predložila zboru pismeni poročili. Želita poročevalec Odbora tovariš Vi- 
ljem Petek in Komisije tovariš dr. Lojze Ude poročili dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih upravnih 
taksah. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih navajata Zakonodajno- 
pravna komisija v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih 
upravnih taksah. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (49 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. t o č k o dnevnega r e d a , to je na osnutek zakona 
o spremembah zakona o-skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za 
leto 1978, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Kot predstavnika naše delegacije v tem zboru sta sicer bila imenovana 
Marjan Markovič in Jelka Žekar, najbrž pa je to tovariš Rudi Kropivnik. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je tovariš Dragan Mozetič, namestnik republiške se- 
kretarke za finance. Želita morda tovariš Kropivnik in predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želita.) _ 

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, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Že- 
lita poročevalec Odbora tovariš Petek in Komisije dr. Lojze Ude poročili ustno 
dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi mhce razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Zbor občin daje soglasje k osnutku zakona o spremembah zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1978. 

2. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu prora- 
čunskih odhodkov federacije za leto 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (51 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 predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine ^Socialistične republike 
Slovenije ima delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali repu- 
bliškim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vpra- 
šanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. 
Vprašanje lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slo- 
venije, predsedniku zbora ali tudi 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 skupine dele- 
gatov iz občine Šmarje pri Jelšah, ki ga je skupina zastavila že na 8. seji zbora 
dne 30. oktobra. Ker Izvršni svet ni mogel pripraviti odgovora do seje zbora, 
ki je bila 8. 11., bo na to vprašanje odgovorjeno danes. Po sporočilu Izvršnega 
sveta bo na vprašanje odgovoril tovariš Milan Struc, republiški podsekretar v 
Republiškem komiteju za energetiko. Prosim! 

Milan Struc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vodje delegacije skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

je zastavil naslednje delegatsko vprašanje: Kako zaščititi potrošnika, odje- 
malca električne energije pred posledicami in škodo, ki jo ima zaradi nihanja 
v napetosti dobavljene električne energije in kdo je odgovoren za tako po- 
vzročeno škodo? V občini Šmarje pri Jelšah so organizirana odkupna mesta in 
hladilne naprave za mleko. Zaradi večkratnega nihanja električne energije 
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prihaja do tega, da hladilne naprave zaradi tega ne delajo. Evidentirane so 
tudi poškodbe na drugih kmetijskih električnih napravah. 

Na navedeno delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor: 
Pogoji dobave ter medsebojne obveznosti in odgovornosti dobaviteljev in 

odjemalcev električne energije so določene s pravilnikom o splošnih pogojih za 
dobavo električne energije iz elektroenergetskega omrežja Slovenije, ki ga je 
sprejela Skupščina Interesne skupnosti elektrogospodarstva (Uradni list SRS, 
št. 16/77). Po tem pravilniku mora biti odjemalcem na nizki napetosti na od- 
jemnih mestih zagotovljena električna energija z maksimalno dovoljenim od- 
stopanjem + 5 oziroma —6 %. V primeru, da odjemalcu ni zagotovljena ener- 
gija v navedeni kvaliteti, lahko ugovarja pri dobavitelju zaradi odstopanja od 
limitov, določenih s pravilnikom. Ce se ne strinja z ugotovitvami in ukrepi 
dobavitelja, obstaja možnost pritožbe na pristojno elektroenergetsko inšpekcijo. 

Po določbah veljavnega pravilnika imajo vsi odjemalci na nizki napetosti 
tudi pravico do odškodnine, če napetost na odjemnem mestu izjemno preseže 
dovoljeno mejo zaradi preboja visoke napetosti. 

Pravica do odškodnine v ostalih primerih odstopanja od dogovorjene na- 
petosti je v skladu s 73. členom pravilnika omejena le na posebne odjemalce. 
Zaradi neenakopravnega položaja posameznih vrst odjemalcev smo predlagali 
Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva, da pravico do odškod- 
nine iz 73. člena pravilnika razširi na vse odjemalce. 

Izvršni odbor Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva bo na 
seji dne 24. novembra obravnaval predlog za spremembo 73. člena, ki naj bi se 
glasil: »Uporabnik ima pravico zahtevati, da mu dobavitelj prizna odškodnino 
v primerih, ko sta registrirana napetost in frekvenca na priključku izven tole- 
rančnih vrednosti, če znižanje napetosti ni bilo namerno v času omejevanja 
porabe zaradi splošnega pomanjkanja električne energije. Pravica do odškod- 
nine se lahko uveljavi, če je dana objektivna možnost za ugotavljanje tra- 
janja in višine odstopanja napetosti in frekvence od naziva napetosti. Uporab- 
nik in dobavitelj lahko v pogodbi določita tudi odškodnino oziroma penale za 
nedobavljeno in neprevzeto električno energijo, za prekoračitev prevzema po- 
godbenih količin, za prekoračitev pogodbene moči in za neizvršitev kontinuitete 
dobave. Pogoji za določitev odškodnine oziroma penalov se določijo s poseb- 
nim pravilnikom, ki ga sprejme Samoupravna interesena skupnost elektro- 
gospodarstva.« 

Ob tem želim opozoriti tudi na 43. člen pravilnika, ki določa, da je zaradi 
okvar na elektroenergetskih objektih, ki so nastale brez krivde dobavitelja, 
sicer možno tudi večje odstopanje od dogovorjenih napetosti, dobavitelj pa je 
dolžan v čimkrajšem času odstraniti okvaro in ponovno vzpostaviti pogodbeno 
napetost električne energije pri odjemalcu. 

S predloženo spremembo pravilnika, ki razširja odgovornost dobavitelja 
za pogodbeno napetost električne energije na vse odjemalce, menimo, da je v 
celoti upoštevana zahteva, ki izhaja iz zastavljenega delegatskega vprašanja. 
Poudariti pa moramo, da je za sprejetje predložene spremembe pravilnika pri- 
stojna Skupščina Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva, kjer 
se bodo odjemalci in dobavitelji skupno odločali o navedeni spremembi. Hvala 
lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sprašujem delegata tovariša 
Antona Kamenška, ali je zadovoljen z odgovorom! (Da.) Želi morda še kdo od 
delegatov postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 

Potem vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo 
sprejemali končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in z Druž- 
benopolitičnim zborom. 

In ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se zahvaljujem za ude- 
ležbo in sodelovanje v razpravi, za pozorno sodelovanje pri delu zbora in za- 
ključujem 11. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. Hvala. 

(Seja je bila končana ob 16.10.) 



12. seja 

(6. decembra 1978) 

Predsedovala:Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Silva Jereb : Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
12. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in sestavi 
poročilo za zbor. V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje 
delegate: tovarišico Jožico Cernič, delegatko iz Pirana za predsednico in to- 
variša Mira Goloba iz Postojne in tovariša Antona Piška iz Ptuja za člana. Zeli 
o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, potem prosim, da glasujemo 
z dviganjem rok! Kdor je za ta predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati glasu- 
jejo 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 12. sejo Zbora občin izvoljeni: tovarišica 
Jožica Cernič za predsednico in tovariša Miro Golob in Anton Pišek za člana. 
Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila in 
da sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih 
mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to seveda v njegovi moči, na 
vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim tiste delegate, ki imate morda 
pripravljena pismena delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju zbora, da 
bi jih takoj posredovali Izvršnemu svetu in drugim naslovnikom z željo, da bi 
dali odgovor, če se da že danes, pod točko vprašanja in odgovori delegatov. 

Ravno tako vas prosim, da se tisti, ki imate namen razpravljati, prijavite, 
kolikor tega že niste storili! 

Vidim, da je Komisija opravila svoje delo. Prosim predsednico Komisije, 
da poda zboru poročilo! 
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Jožica Cernič: Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegat- 
skih 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 udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in de- 
legata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegata ob- 
čine Ljutomer. 

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 veri- 
ficira pooblastila delegatov za današnjo 12. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o 
poročilu. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem pre- 
hajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni 
nobeno pooblastilo sporno. Kdor je 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 ter s tem verificiral pooblastila 
delegatov za 12. sejo Zbora občin. Hkrati ugotavljam, da je zbor sklepčen in 
da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnika Izvršnega sveta in obeh delegacij 
v Skupščini SFRJ povabljeni še Republiška konferenca Socialistične zveze 
Slovenije in Skupnost slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda in 
Zveza samoupravnih interesnih skupnosti Socialistične republike Slovenije za 
varstvo pred požarom k 14. točki dnevnega reda. 

Kakor sem obveščena, se bodo seje udeležili: tovariš Lenart Šetinc, član 
Izvršnega odbora predsedstva Republiške konference Socialistične zveze, to- 
variš Ludvik Golob, tajnik Skupnosti slovenskih občin in tovariš Boris Le- 
narčič, tajnik Zveze samoupravnih interesnih skupnosti Socialistične repu- 
blike Slovenije za varstvo pred požarom, seveda pa še vsi številni predstavniki 
predlagateljev in delegati v obeh zborih Skupščine Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 12. seje Zbora občin. 

Z dopisom 17. novembra ste bili obveščeni, da z dnevnega reda umikamo 
6. točko, to je uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu, ker je tako predlagal naš Odbor za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. Argumenti so bili na- 
vedeni. 

Z dopisoma z dne 13. in 24. novembra pa sem vas obvestila, da dnevni red 
današnje seje razširjam še z osnutkom zakona o določitvi skupnega obsega 
dohodkov proračuna federacije za leto 1979, z osnutkom odloka o ciljih in na- 
logah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1979, z osnutkom odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v 
letu 1979, z osnutkom projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, z 
osnutkom projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979, z osnutkom od- 
loka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1979, z 
osnutkom odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin 
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in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 
1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, 
z osnutkom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov 
od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, in z osnutkom odloka o spre- 
membi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 
1978. Veste, da smo vse te zadeve umaknili z dnevnega reda 23. novembra za- 
radi tega, ker ni bilo mogoče do tiste seje zbora v redu pripraviti razprave. 

Ker naše tehnične službe zaradi zelo velike obremenjenosti niso uspele 
razmnožiti osnutka zapisnika 11. seje našega zbora, umikam z dnevnega reda 
zbora tudi 2. točko, to je odobritev zapisnika 11. seje Zbora občin. To odobritev 
bomo opravili na seji 25. decembra. 

Za današnjo sejo predlagam torej naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 12. seje Zbora občin; 
2. osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 
3. osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah 

samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih; 
4. predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja; 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 

na promet nepremičnin, z osnutkom zakona; 
6. razvojna problematika drobnega gospodarstva v Socialistični republiki 

Sloveniji; 
7. predlog obrtnega zakona; 
8. predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen; 
9. predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku 

od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem ob- 
čani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa pro- 
izvodov in storitev; 

10. predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti Socialistične republike Slovenije v letu 1979; 

11. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri 
urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in 
temeljnimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji dnev- 
nikov ; 

12. statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samo- 
upravnih interesnih skupnosti za varstvo pred požarom; 

13. družbeni dogovor o izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklope- 
dije Jugoslavije; 

14. osnutek zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna fede- 
racije za leto 1979; 

15. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1979; 

16. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979; 
17. osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979; 
18. osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979; 
19. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federa- 

cije za leto 1979; 
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20. osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v 
letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino; 

21. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino; 

22. osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz 
za potrebe federacije za leto 1978; 

23. osnutek programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za 
leto 1979; 

24. volitve in imenovanja; 
25. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? ((Nihče.) Potem pro- 

sim, da glasujemo. Kdor je za, naj glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen tak, 
kakor sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in z delegati Družbenopo- 
litičnega zbora na skupnem zasedanju poslušali uvodni obrazložitvi k 2. točki 
dnevnega reda, to je k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, ki jo bo podal tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, in k 4. točki dnevnega reda, to 
je k predlogu za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja, ki jo bo podal 
tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega ko- 
miteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. K nekaterim točkam, 
ki so povezane z ekonomskimi odnosi s tujino, bo dal nekaj uvodnih misli tudi 
tovariš Jan, član Izvršnega sveta in predsednik Komiteja za ekonomske odnose 
s tujino. 

Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov vodila pred- 
sednica Družbenopolitičnega zbora tovarišica Tina Tomlje. Skupno zasedanje 
bo v veliki dvorani, potem pa bomo takoj nadaljevali delo v naši dvorani. Pro- 
sim vas, da skupaj odidemo v prvo nadstropje, v veliko skupščinsko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo Zbora. 

Prehajamo torej na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Ker sta osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah samo- 
upravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih v 

tesni medsebojni povezavi, predlagam, da 2. in 3. t o č k o dnevnega reda 
združimo, tako da oba akta obravnavamo hkrati. Ali kdo temu predlogu na- 
sprotuje? (Nihče.) 
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Ce nihče, potem ugotavljam, da je predlog sprejet. Osnutek zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil dr. Antona Fazarinca, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno 
varstvo. 

Osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah 
samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih 
pa nam je predložil Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Uvodno obrazložitev k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela smo poslušali pravkar na skupnem zasedanju. Poleg osnutka za- 
kona ste prejeli še mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve o nekaterih tekočih vprašanjih, ki so povezana z nadaljnjim 
razvijanjem in uveljavljanjem svobodne menjave dela in ki so bila objavljena 
v Poročevalcu št. 22. Dobili ste tudi predlog za nadaljnjo dodelavo in dopolnitev 
osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki ga je na podlagi 
mnenj in stališč Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in stališča Skupščine Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije, ki je ta akt obravnavala na sejah zbora 30. oktobra letos. 

Osnutek zakona, spremljajoča gradiva k temu zakonu in osnutek zvezne 
resolucije so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki so zboru predložili tudi pismena poročlia. Poleg 
pismenih poročil delovnih teles Skupščine in Zbora ste prejeli tudi predlog 
stališč, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor, ki ta zakon obravnava na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije tako, 
da daje pristojnima zboroma o njem stališča. 

Želijo morda poročevalci delovnih teles, za Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem tovariš Vid Stempihar, za Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj tovarišica Kristina Šmid, za Odbor za finance tovariš Albin 
Levičnik in za Zakonodajno-pravno komisijo predsednik dr. Lojze Ude, poro- 
čila še ustno obrazložiti? (Ne.) 

Na podlagi osnutka zakona, osnutka zvezne resolucije, poročil delovnih 
teles Skupščine in Zbora in drugih predloženih gradiv pričenjam razpravo. 
Besedo ima tovarišica Fani Toman, delegatka iz občine Črnomelj! 

Fani Toman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Tudi v 
naši občini novi družbenoekonomski odnosi na področju svobodne menjave 
dela še niso dovolj razviti, saj imajo delovni ljudje še premalo vpliva na ure- 
janje odnosov zlasti v interesnih skupnostih. Vzroki za tako stanje so gotovo 
raznovrstni in številni. V svoji razpravi bi se omejila le na nekatere. 

Med ljudmi pogosto naletimo na pripombo, da je naše samoupravljanje in 
dogovarjanje zapleteno, obsežno, komplicirano, da se ne znajdejo v množici 
sporazumov in se taki sporazumi sprejemajo nekako z odporom, češ spet en 
sporazum več, spet bo treba dati denar. 

Dostikrat tiči vzrok tudi v tem, da še niso vsem jasna načela svobodne 
menjave dela, kar je tudi posledica dejstva, da sedanji sporazumi niso zgra- 
jeni tako, da bi bili iz njih neposredno razvidni cilji svobodne menjave dela. 
Skoraj stalno se pojavljajo pripombe, da so sporazumi nejasni, površni, nedo- 
rečeni, skratka nerazumljivi, pa vendar se te pripombe zelo malo upoštevajo. 
Na primer sporazum o združevanju sredstev, ki vsebuje nekaj številk, ni- 
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kakor ne more biti solidna osnova za odločanje. Zato ni čudno, da sprejemajo 
delovni ljudje take sporazume kot neko prisilo, saj jim ni jasno, kakšen vpliv 
naj bi imeli. 

Tako je jasno, da ne moremo preseči nekaterih pojavov, kot so na primer 
hitrejše naraščanje osebnih dohodkov ter zaposlenosti v interesnih skupnostih 
družbenih dejavnostih in drugod. Razumljivo, da v takih razmerah tudi ni 
mogoča kontrola nad izvajanjem sprejetih sporazumov. Zato se dogaja, da se 
sporazumevanje o združevanju sredstev največkrat zaključi v razpravah o 
prispevnih stopnjah brez dejanske razpravne vsebine. 

Zato podpiramo določila zakona, ki govore o skupnem planiranju vseh 
udeležencev svobodne menjave dela. Vedno bolj se delovni (ljudje zavedajo, da 
morajo družbene dejavnosti rasti v skladu z dohodkovnimi možnostmi go- 
spodarstva, in postavljajo odločne zahteve, da se uredijo načini, ki jim bodo 
tako gibanje tudi zagotavljali. Zato je tudi potrebno v zakon o svobodni me- 
njavi dela vnesti določila, na osnovi katerih bi se lahko samoupravni spo- 
razumi zgradili tako, da bi bile vseskozi upoštevane dohodkovne možnosti go- 
spodarstva. 

Uvodoma sem navedla, da je sporazumov veliko. Znano je, da v marsika- 
teri organizaciji združenega dela nimajo niti enostavnega, pregleda nad tem, 
katere sporazume in dogovore so sprejeli. Ne bom se spuščala v to, ali je tako 
stanje posledica malomarnosti, neznanja, kadrovskih težav ali česa drugega. 
Vsekakor pa drži, da je sprejemanje sporazumov v mnogih organizacijah zdru- 
ženega dela le enkratna akcija, potem pa se cela stvar pozabi. 

Menim, da je nujno potrebno zasnovati ustrezno evidenco sprejetih spo- 
razumov v vseh organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih na 
ravni občine in na drugih ravneh in tako ravnati z njimi, da bi bili kadarkoli 
dosegljivi delegatom oziroma vsem, ki jih potrebujejo. Predlagam, da pripravi 
predlog za vodenje teh evidenc Gospodarska zbornica Slovenije, v čim krajšem 
času. . i,* 

Iz vseh navedenih razlogov podpiramo predlog, da naj gre osnutek tega 
zakona v široko javno razpravo, ne samo z namenom, da se kar najbolje ure- 
dijo odnosi med udeleženci svobodne menjave dela, ampak tudi zaradi osve- 
ščanja in izobraževanja delovnih ljudi in občanov. 

To stališče posredujem kot mnenje delegacije občine Črnomelj. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Toman! Besedo ima 
tovarišica Milica Prešiček, delegatka iz občine Laško. Prosim! 

Milica Prešiček: Tovarišice in tovariši! O zakonu o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela je bil v občini Laško predhodno organiziran po- 
svet 27. novembra. O tem aktu pa sta 4. decembra razpravljali tudi obe sku- 
pini delegatov za Republiško skupščino. Stališče le-teh do tega osnutka je 
naslednje: 

Osnutek zakona je zelo splošen in obravnava zadeve načelno ter ne pri- 
naša kakšnih bistvenih vsebinskih kvalitet, ki ne bi bile že zajete v določbah za- 
kona o združenem delu. Določbe o oblikovanju cen bi morale biti konkretne 
in vsebovati kriterije in merila za njihovo oblikovanje. 

V 22. členu je govora o sredstvih za izpolnjevanje obveznosti v svobodni 
menjavi dela, vendar se ugotavlja, da določila drugega odstavka niso v skladu 
z zakonom o združenem delu. 
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V 47. členu omenjamo sodelovanje družbenopolitične skupnosti pri delu 
samoupravnih interesnih skupnosti, vendar pa bi v zakonu lahko bile na- 
vedene zadeve, o katerih odločajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
skupaj z zbori občinske skupščine. Enot vseh samoupravnih interesnih skup- 
nosti oziroma temeljnih skupnosti najbrž ne bo možno obvezno organizirati, 
kot navaja 52. člen. Prav bi bilo, da se v zakonu opredeli, katere enote je po- 
trebno obvezno ustanoviti ali pa da se beseda »obvezno« črta. 

Osnutek je precej nedodelan v 3. odstavku 52. člena. Obstaja bojazen, da 
organi upravljanja, v katerih že sedaj sodelujejo predstavniki javnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij, ne bodo mogli postati delegatska baza za samoup- 
ravne interesne skupnosti oziroma bo prišlo do dvojnosti. 

54. členu je navedeno, da samoupravno interesno skupnost upravlja 
skupščina, ki ima dva zbora. Mnenja smo, da pri vseh samoupravnih interesnih 
skupnostih ne bo možno zagotoviti skupščine z obema zboroma, zato predlaga- 
mo, da se v zakonu opredeli tudi možnost skupščine z enotnim zborom. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Kristina Smid, de- 
legatka iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Kristina Smid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naši skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije, sta na sestanku dne 4. 12. 1978 obravna- 
vali tudi gradiva za to sejo in predlagata naslednje pripombe k osnutku za- 
kona o skupnih osnovah svobodne menjave dela: 

Čeprav so že odbori Zbora občin oblikovali stališča, mnenja in predloge, 
kako proučiti možne oblike medrepubliškega sodelovanja oziroma koordinacije 
v zadevah, ki so skupnega pomena za vse republike in pokrajini, kajti osnutek 
zakona take koordinacije ne predvideva, sta tudi skupini mnenja, da je koor- 
dinacija potrebna. 

Skupini delegatov sta obravnavali problematiko izplačila prispevkov iz 
osebnih dohodkov, ki jih plačujejo zaposleni iz svojega žepa občinam, kjer 
stalno stanujejo, torej po domicilnem načelu. To problematiko so že leta 1976 
obravnavali na koordinacijskem sestanku predstavniki Republiškega sekreta- 
riata za finance in SDK skupno s predstavniki nekaterih organizacj združene- 
ga dela, prav zaradi obširnosti problema in raznovrstnosti prispevkov. Naj jih 
nekaj navedemo: prispevek za osnovno izobraževanje, prispevek za kulturo, 
prispevek za socialno skrbstvo, prispevek za telesno kulturo, prispevek za otro- 
ško varstvo, občinski davek iz osebnega dohodka, občinski davek iz osebnega 
dohodka za skupnost občin, republiški prispevek za osnovno izobraževanje, 
republiški prispevek za kulturo, občinski prispevek za posebne namene, pri- 
spevek za varstvo pred požarom, prispevek za kreditiranje dijakov in študen- 
tov, republiški davek iz osebnega dohodka, prispevek za ceste, prispevek za 
informativno dejavnost, prispevek za vode, prispevek za razvoj kmetijstva na 
vasi, republiški prispevek za telesno kulturo, prispevek za urbanizem, komu- 
nalno dejavnost, davek za financiranje notranjih zadev, prispevek za narodno 
obrambo, prispevek za tehnično kulturo, prispevek za investicije v šolstvu, 
prispevek za dopust in rekreacijo, republiški prispevek za socialno skrbstvo', 
prispevek za izgradnjo Kulturnega doma Ivan Cankar, prispevek za financi- 
ranje razvoja v zdravstvu, prispevek za zaščito proti toči, prispevek za kritje 



12. seja 409 

izgub v zdravstvu, prispevek za meliorizacije, prispevek za razvoj gospodar- 
stva, prispevek za zdravstveno zaščito nezavarovanih oseb, prispevek za sub- 
vencioniranje stanarine, prispevek za izgradnjo stanovanj udeležencev NOB, 
prispevek za izgradnjo objektov družbenega standarda, prispevek za komu- 
nalno gospodarstvo. Tu sem jih naštela samo 36, jih je pa še več. 

Z novimi samoupravnimi sporazumi se pojavljajo stalno nove vrste pri- 
spevkov^ ki bremenijo zaposlene. Treba je nekje potegniti mejo in določiti, kaj 
gre lahko iz naziva osebnih dohodkov in kaj iz dohodka tozda. 

Obstajajo še vedno primeri, kako nekatere občine predpisujejo prispevke 
za nazaj, kar pomeni ponavljanje obračunov osebnih dohodkov za več mesecev, 
s tem pa velikanske stroške delovnim organizacijam. 

Uvedba zbirnih stopenj naj bi zmanjšala vsaj število prenosnih nalogov, 
vendar se zdaj pojavlja vse več prispevkov, ki ne gredo v zbirno stopnjo, tem- 
več jih je treba nakazati posebej, tako da se je le še zapletlo stanje, ker je 
zdaj treba vedeti še, kateri prispevki gredo v zbirno stopnjo, kateri pa se na- 
kazujejo posebej. 

Število in obseg nalog se nista bistveno zmanjšala. Pri objavljanju posa- 
meznih stopenj prispevkov vlada velik nered. Občine ne objavljajo sprememb 
v uradnih listih republik oziroma pokrajin, kot to zahteva zakon, če pa jih že 
objavijo, so dostikrat napačne ali pa je objavljanje komplicirano z naštevanjem 
številk uradnih listov za nazaj. Tako je treba pregledati ves ta material, da se 
ugotovi pravo stanje. Nekatere občine so to rešile in dajejo pregled stopenj v 
obliki tabel, kar je najbolj pregledno. 

Republike se na primer niso sporazumele med seboj o stanovanjskih pri- 
spevkih. Ti gredo iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in je ra- 
zumljivo, da se v Sloveniji ne da nakazati stanovanjskega prispevka za soli- 
darnostni sklad na primer po stopnjah Srbije. Problem je tudi objavljanje 
bančnih računov, na katere je treba nakazovati prispevke. Ce se stopnje še 
nekako objavljajo, pa številke računa skoraj nihče ne omenja, zato se pri- 
spevki dostikrat vračajo nazaj, s tem pa povečujejo delo služb, ki iščejo pra- 
vilne podatke. Taka neenotnost dela velike težave še posebno pri mehanograf- 
ski obdelavi, kjer je potrebno velikokrat spreminjati program, kar je zvezano 
s časom in materialnimi stroški. 

Prav zaradi dosedanje neenotnosti sta skupini delegatov mnenja, naj bi 
to problematiko skušal s pomočjo koordinacije razrešiti ta zakon. Republiški 
sekretariat za finance bi z medsebojnim dogovarjanjem lahko dosegel poeno- 
ten način objavljanja stopenj prispevka za vso državo. 

Skupini delegatov utemeljujeta ta predlog s stroški razdeljevanja prispev- 
kov, ki so narasli v težke milijarde. Ravno pri velikokrat nepotrebnem odveč- 
nem administrativnem delu pa lahko veliko prihranimo. 

Skupini delegatov zato predlagata, glede na to, da osnutek zakona ne 
predvideva koordinacije v zadevah skupnega pomena, da je koordinacija po- 
trebna ravno pri razreševanju problemov, ko govorimo o enotnih načinih na- 
kazovanja prispevkov družbi in o enotnih načinih objavljanja prispevnih sto- 
penj in računov s področja osebnih dohodkov. Tako poenoten način naj bi ob- 
čine objavljale v uradnih listih socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin, da bi bil dostopen vsem organizacijam združenega dela in 
delovnim skupnostim. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Štefan Horvat, delegat 
iz Kranja. Prosim! 

Štefan Horvat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Za- 
radi izrednega pomena predloženega osnutka zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela so zbori Skupščine občine Kranj obravnavali dne 2. no- 
vembra 1978 omenjeni osnutek zakona in ga v načelu podprli. Zato bom zanj 
tudi glasoval. V razpravi v zborih Skupščine občine Kranj, pa tudi v delegatski 
bazi so bile posredovane številne pripombe k osnutku zakona, ki jih posredu- 
jemo v pismeni obliki in jih ne bom bral. Želimo pa, da bi jih predlagatelj os- 
nutka upošteval pri pripravi predloga zakona. Zdi pa se nam potrebno posebej 
opozoriti na naslednje: 

1. Predlagani osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
je prenačelen. Ne predstavlja zadostne konkretizacije osnov iz ustave in za- 
kona o združenem delu. Premalo je izvirnih določb, s katerimi bi se urejale 
skupne osnove svobodne menjave dela. Precej določb je povzetih po ustavi in 
zakonu o združenem delu. Del drugega poglavja in skoraj celotni poglavji 3 in 
8 vsebujejo določbe, ki se nanašajo samo na posamezna področja svobodne me- 
njave dela in torej ne predstavljajo skupnih osnov. Tudi določbe samega 
osnutka se vedno pokrivajo oziroma ponavljajo. 

2. Mnoga vprašanja, ki jih ureja osnutek glede odnosov med uporabniki 
in izvajalci (drugo poglavje) in glede uresničevanja svobodne menjave dela, to 
je tretje poglavje, bi bila lahko urejena in verjetno tudi bodo v republiškem 
zakonu o družbenem planiranju. Mislimo zlasti na določbe o sprejemanju, funk- 
ciji in vsebini samoupravnih sporazumov o temeljih planov in samih planov 
udeležencev in dejavnikov v svobodni menjavi dela. 

3. Določbe IV. poglavja, »Samoupravno organiziranje udeležencev svobod- 
ne menjave dela«, zlasti glede samoupravnih interesnih skupnosti presegajo 
okvire zakona, ki so opredeljeni v naslovu, saj se samoupravne interesne skup- 
nosti ne ustanavljajo samo zaradi uresničevanja svobodne menjave dela. Enako 
velja za reševanje sporov (V. poglavje) in za začasne ukrepe za varstvo samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine (VI. poglavje), kolikor ne gre za spore 
oziroma ukrepe v neposredni zvezi s svobodno menjavo dela. 

4. Upoštevati je tudi treba, da bodo svobodno menjavo dela na posameznih 
področjih urejali posebni zakoni. Izvirne določbe o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela so ne samo skromne po obsegu, temveč tudi precej načelne in se 
ne bodo neposredno uporabljale. Če je bil namen predlagatelja strniti nekatera 
spoznanja in začrtati smer urejanja nekaterih vprašanj pri svobodni menjavi 
dela, bi se dal ta namen najbrž ustrezneje doseči z drugimi skupščinskimi do- 
kumenti. 

5. Kolikor bi zakon ostal v predlagani vsebini, kar pomeni, da bi med 
drugim urejal tudi splošna vprašanja organiziranja samoupravnih interesnih 
skupnosti in svobodne menjave dela, bi po načem mnenju moral ta zakon na- 
čelno urediti način zagotavljanja in uveljavljanja širših družbenih interesov 
pri določanju in uresničevanju posebnih samoupravnih sporazumov ali pogodb 
med uporabniki in izvajalci Oziroma sodelovanje družbenopolitične skupnosti 
in družbenopolitičnih organizacij pri delu samoupravnih interesnih skupnosti v 
zadevah širšega skupnega oziroma posebnega družbenega pomena. 

Moral bi vsaj delno konkretizirati ustavne določbe glede temeljnih skup- 
nosti, enot skupnosti, širših skupnosti, zvez in drugih združenj v tem smislu, da 



12. seja 411 

bi načelno opredelil pogoje za posamezne oblike organiziranja in druga vpra- 
šanja skupnega pomena v zvezi z njimi. Načelno bi moral urediti postopke 
usklajevanja pri svobodni menjavi dela na področju družbenih dejavnosti in 
določenih dejavnosti materialne proizvodnje, tako na občinski kot na republiš- 
ki ravni, zlasti pa pri srečanju, da ne rečemo konfrontaciji, pri tako imenova- 
nem horizontalnem in vertikalnem usklajevanju. Nepotrebno je dokazovati, da 
je in bo usklajevanje nujno, bilo bi pa prav, če bi zakon določil pravice in 
obveznosti posameznih dejavnikov, pa tudi opredelili postopke pri usklajeva- 
nju. Zdi se nam, da ne bi bilo prav, če bi navedena vprašanja prepuščali z za- 
konom posameznim področjem ali jih celo pustili neurejena. 

6. Kot splošno pripombo k osnutku naj navedemo samo še to, da je bese- 
dilo zapleteno, neprecizno, polno ponavljanj in hkrati nelogičnih razlik, na- 
pisano v težko razumljivem jeziku in da ima obrazložitev značaj malo širšega 
kazala, saj samo kratko povzema vsebino posameznih poglavij, ne navaja pa 
nobenih dilem, alternativ in razlogov za posamezne rešitve. 

V pismeno predloženem gradivu, kot sem že dejal, je vrsta konkretnih pri- 
pomb, ki se nanašajo na definicije posameznih pojmov, različno uporabo ter- 
minov za iste dokumente, nezadostno jasne opredelitve v posameznih členih. 
Tako na primer ni jasno, kdo so udeleženci svobodne menjave dela v krajevni 
skupnosti in podpisniki ustreznih samoupravnih sporazumov (41., 42. člen). Ne- 
ustrezno je izpeljan delegatski sistem (54. člen). Sklepi skupščine samoupravne 
interesne skupnosti, ki zadevajo neodtujljive pravice udeležencev v svobodni 
menjavi dela, bi morali biti sprejeti z ustreznim kvalificiranim aktom. Najbrž 
pa je pretirana in nerealna zahteva po soglasju vseh delegatov. Kaj je z nav- 
zočnostjo, kaj z nenavzočimi delegati pri tem itd? Pri tem ne bi smeli prezre- 
ti, da bodo o neodtuljivih pravicah praviloma udeleženci sklepali samouprav- 
ne sporazume in da skupščina ne bo imela drugih pristojnosti kot da usklajuje 
stališča, oblikuje predloge in skrbi za izvajanje sprejetih samoupravnih spora- 
zumov (55. člen). 

V gradivu, ki ga bom oddal, so še druge konkretne pripombe. 
Predlagamo, da se osnutek zakona sprejme in pri tem upoštevajo pripom- 

be. Za tiste pripombe, ki so nesprejemljive, pa naj predlagatelj obrazloži, za- 
kaj so nesprejemljive, delegaciji Skupščine občine Kranj. 

Predsednica Silva Jereb: Tone Sirk iz občine Celje ima besedo. Pro- 
sim! 

Tone Sirk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! O 
osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela so razpravljale 
družbenopolitične organizacije v občini Celje, samoupravni organi samouprav- 
nih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij združe- 
nega dela ter vsi zbori občinske skupščine Celje, kakor tudi skupina delega- 
tov za pošiljanje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije. 

Pri obravnavi ustreznosti osnutka zakona smo predvsem želeli ugotoviti, 
koliko se predložene rešitve skladajo z ustavo in z zakonom o združenem delu 
kot temeljnima aktoma, iz katerih izhaja osnutek, in kakšne so dosedanje po- 
zitivne izkušnje s področja svobodne menjave dela, ki bi jih bilo še potrebno 
v zakon vgraditi, oziroma na katera vprašanja, ki so se pri dosedanjem delu 
pojavila, bi zakon še moral odgovoriti. Na osnovi tako zastavljene razprave so 
bila izoblikovana in sprejeta naslednja stališča in pripombe: 
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Osnutek zakona predstavlja pomembno usmeritev in podlago za razvoj 
svobodne menjave dela. Javna razprava je v celoti potrdila pripombe Repu- 
bliškega izvršnega sveta, ki jih je le-ta izoblikoval na osnovi mnenj in stališč 
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. 

Pri nadaljnji dodelavi osnutka oziroma predloga pa predlagamo, da se pred- 
loženi osnutek dopolni oziroma oceni še z naslednjih vidikov: Podrobneje je 
treba opredeliti, katera področja svobodne menjave dela se opredeljujejo s 
tem zakonom. Izhajajoč iz usmeritve zakona o združenem delu o enakem druž- 
benoekonomskem položaju delavcev in izvajalcev storitev bi bilo potrebno po- 
drobneje opredeliti zlasti kriterije za ugotavljanje vpliva izvajalcev na večjo 
produktivnost v združenem delu v razvoju družbe. 

V dosedanjem procesu sporazumevanja se je stalno pojavljajo vprašanje 
delavcev dislociranih enot v svobodni menjavi dela. Osnutek sicer v nekaterih 
določilih skuša to urejati, vendar menimo, da je premalo precizen in bi bilo 
nujno, da se temu vprašanju posveti več pozornosti. Problem pa se pojavlja 
predvsem v temeljnih organizacijah združenega dela z velikim številom poslov- 
nih enot, poslovalnic, ki so locirane v drugih občinah ali celo v republikah. 
Kako naj se v temeljnih organizacijah združenega dela odločajo o svobodni 
menjavi dela, če vključujejo delavce iz več občin ali celo republik? 

Primer v Celju je trgovina Borovo, ko je potrebno obravnavati in sklepati 
o sporazumih in drugih gradivih iz vseh občin, kjer so locirane te poslovalnice. 

Ob opredeljevanju svobodne menjave dela bi bilo potrebno v zakonu v 
okviru določil socialne varnosti več povedati o nadomestilih, to je s področja 
varstva, socialnega skrbstva, zaposlovanja, otroškega varstva itd. Natančneje 
bi bilo potrebno opredeliti tudi namene sredstev za razširitev materialne os- 
nove pri samoupravnem sporazumevanju in prek referendumov. 

Določilo o dvodomnosti je vprašljivo na primer tam, kjer ni izvajalcev, to 
je na področju zaposlovanja. Nedodelana je tudi neposredna svobodna menja- 
va dela. Določila s tem v zvezi je potrebno bolj konkretizirati, opredeliti pogo- 
je in normative te menjave in vzpostaviti razmerje neposredne menjave v 
samoupravnih interesnih skupnostih in podobno. 

K posameznim členom so se izoblikovale naslednje konkretne pripombe: 
K 25. členu: V 3. točki je treba precizirati, kakšne so tiste »najmanj enake 

obveznosti«. V 3. točki je potrebno doseženo družbeno produktivnost konkreti- 
zirati. Ali je tu merilo občina ali republika? 

K 32. členu: Postavlja se vprašanje, kako se samoupravne interesne skup- 
nosti združujejo, o čem se dogovarja in kdo? Ta člen je v kontradikciji z dru- 
gim odstavkom 27. člena. 

K 33. členu: Potrebno bi bilo decidirano navesti, kako se lahko združuje 
na nivoju republiških samoupravnih interesnih skupnosti. 

K 34. členu: Menimo, da bi bilo potrebno načela solidarnega združevanja 
sredstev bolj konkretizirati. 

K 41. členu: Zadnji odstavek tega člena izključuje menjavo dela prek 
samoupravnih interesnih skupnosti, kar ni v skladu s 46 členom. Predlagamo, 
da se smiselno doda temu besedilu še tekst: »ali v utreznih drugih samouprav- 
nih interesnih skupnostih«. 

K 43. členu: Ta člen ni v skladu z 41. členom glede komunalne dejavnosti. 
V obeh členih se poudarja komunalna dejavnost, čeprav je to rešeno že z 41. 
členom. 
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K 57. členu: V prvem odstavku predlagamo, da se opravljanje del skup- 
nega pomena uredi s sporazumom, ne pa z dogovorom, kot navaja tekst. V tem 
členu bi bilo potrebno opredeliti tudi možnost ali nemožnost povezave stro- 
kovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti in izvajalcev. 

Menimo, da delovna skupnost skupnih služb izvajalcev ne more opravljati 
nalog za potrebe samoupravnih interesnih skupnosti. 

K 66. členu : Postavlja se vprašanje, ali so ti ukrepi proti samoupravnim 
interesnm skupnostim ali proti posameznim individualnim delavcem. 

Predvsem v prvih dveh alineah naj bi tak ukrep izvedla skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti lahko tudi na predlog ali na pobudo družbeno- 
politične skupnosti. 

To je mnenje skupine delegatov občine Celje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati k tej 
točki dnevnega reda? (Ne.) 

Kot vidimo, gre za zelo zahtevno materijo, ki bo zares zahtevala ustvarjal- 
no prisotnost vseh nas. Besedo ima tovariš dr. Fazarinc, predstavnik predla- 
gatelja! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V razpravi ne bom ponavljal tistega, kar je v uvodni besedi povedal 
na skupnem zasedanju vseh zborov podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Ši- 
nigoj. V bistvu je na marsikatero vprašanje, o katerem je bilo govora v raz- 
pravi, že dal določen odgovor. Pričakujemo poleg dosedaj izoblikovanih pri- 
pomb v telesih zborov te skupščine, poleg pripomb iz razprave še zlasti pri- 
pombe, ki bodo podane v nadaljnji javni razpravi, za katero smo mnenja, da 
bi morala trajati dovolj časa, biti zelo učinkovita in podrobna. Vse te pripom- 
be bodo prav gotovo bistveno prispevale h kvaliteti tekstov, ki bodo predloženi 
tej skupščini v obliki predloga zakona. V imenu predlagatelja lahko povem 
samo to, da bomo prav gotovo vsako pripombo, ki je bila dana že do sedaj in 
ki bo dana tudi v bodoče, zelo podrobno in izčrpno proučili. Pripomb, ki bi 
bile v nasprotju z osnovno koncepcijo tega zakona, najbrž ne bomo mogli upo- 
števati. 

Pač pa bomo za pripombe, ki jih ne bo mogoče upoštevati, dali izčrpno ob- 
razložitev, zakaj jih ne bo mogoče upoštevati. Smo pa že do sedaj ugotovili, da 
lahko številne pripombe, ki so bile dane, pomenijo bistven prispevek pri na- 
daljnjem delu za izoblikovanje predloga tega zakona. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Fazarinc! Zeli še kdo 
besedo? (Nihče.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela s predlogom 
za nadaljnjo dodelavo in dopolnitev osnutka zakona se sprejmeta. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, predloge, pripombe in mnenja delovnih teles Skupščine 
in Zbora, stališča skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, pripombe ob- 
činskih skupščin, skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

4. Zbor občin priporoča temeljnim delegacijam, delegacijam temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnim organizacijam, ob- 
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činskim skupščinam, skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti in drugim 
družbenim dejavnikom, da o osnutku zakona o osnovah svobodne menjave dela 
še naprej razpravljajo in zavzemajo stališča ter o predlogih, pripombah in 
mnenjih obveščajo Skupščino SR Slovenije in njen izvršni svet. 

5. Zbor občin soglaša, da se sprejme zvezna resolucija o odnosih svobodne 
menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odlo- 
čanja v družbenih dejavnostih, s katero naj se opredelijo temeljna vprašanja, 
na podlagi katerih bodo lahko republike in avtonomni pokrajini sprejele svoje 
zakone. 

6. V Skupščini SR Slovenije se imenuje skupina delegatov, sestavljena iz 
delegatov Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, 
ki naj na podlagi mnenj v republiki oblikuje stališča, mnenja, predloge in pri- 
pombe k osnutku zvezne resolucije in jih posreduje Zveznemu zboru Skupšči- 
ne SFRJ. 

7. V skupino delegatov iz 6. točke tega sklepa za Zbor občin se imenuje: 
tovarišica Mira Frolov, članica Odbora za finance, tovariš Stane Božičnik, 
član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, in tovariš Vid Štempihar, 
član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (6:1 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Ugotavljam tudi, da je sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitič- 

nega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o sistemu družbenega planiranja, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Tomaža Banovca, 
namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predlog za iz- 
dajo zakona je bil objavljen v Poročevalcu št. 22. Prejeli ste tudi teze Repu- 
bliškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem za pripravo 
tega zakona. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo poročevalec Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj tovarišica Smid, Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja predsednik Tomaž Vuga, Odbora za finance 
tovariš Albin Levičnik in Zakonodajno-pravne komisije predsednik dr. Lojze 
Ude poročila tudi ustno dopolniti? (Ne.) 

Prejeli ste tudi mnenja in predloge Republiškega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko k predlogu za izdajo zakona in k tezam za ob- 
likovanje osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja. 

Na osnovi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav za 
razpravo ni. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Tomaž Banovec, predstavnik 
predlagatelja. 
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Tomaž Banovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Mislim, da moram vseeno poudariti ne glede na vse povedano, da je to 
izredno težak in zahteven zakon in da ste se že v prejšnji točki dnevnega reda 
dotaknili tega problema, zlasti načina planiranja v svobodni menjavi dela. Ta 
zakon skuša urediti te stvari. Razprava v vaših odborih, pa tudi v svetu, se je 
dotikala tega problema. Za nas je bistveno, da smo razčistili tudi to, da bo več- 
ji del vsebine planiranja zajet v enem zakonu, da ne bi zaradi sistemskih raz- 
lik ali pa kasneje drugih stvari prišli v krizo, pa spreminjali mogoče dva za- 
kona. 

Vse pismene pripombe, ki smo jih in jih bomo dobili, bomo proučili. Eden 
od odborov je predlagal, da se razprava podaljša do jeseni 1979. leta. To mislim, 
da bo uskladilo Predsedstvo. Zaradi javnosti in načelnih razprav je to po- 
membna zadeva. Vendar bi pri tem opozoril, da bo Skupščini kmalu predložen 
odlok o pripravi oziroma program dela za plansko obdobje 1981-—1985. Kot 
predlagatelji želimo, da bi se ta odlok in ta program dela obravnavala skupaj 
s tem zakonom, ker bomo drugače morali te stvari delati dvakrat. 

Vsi zbori so se dotaknili problema informacijskega sistema za potrebe pla- 
niranja. Strinjamo se s tem, da je tu situacija zelo kritična in se moramo sa- 
mokritično kot Izvršni svet, pa tudi drugače, opravičiti, da imamo še zmeraj 
nekaj problemov. Malo so terminološke, malo konceptualne težave, čakamo na 
neko zvezno resolucijo, ki ni toliko usklajena, da bi bila dovolj operativna. 
Mislimo pa, da bomo verjetno na tem področju pohiteli. 

Opozoril pa bi na tole: Kdor je pozorno prebral že veljavni zvezni zakon 
in tudi ta predlog, je videl, da se bo treba dogovoriti tudi za nov način dela 
na tem področju. Govoril bom o stroških planiranja. Ta vprašanja so v zakonu 
samo načelno rešena. Prišli smo v situacijo, da nekateri mislijo, da je občina 
še vedno plačnik za vse plane. Prišli smo celo tako daleč, da nekatere samo- 
upravne interesne skupnosti, ki morajo pripraviti svoje planske projekcije, 
zagotoviti osnove, elemente in smernice, pravzaprav skušajo svoje plane pro- 
dajati občinskim skupščinam, ki jih morajo plačati iz proračuna. Verjetno ste 
v taki situaciji v vseh občinah. Tudi te stvari bi moral reševati informacijski 
sistem za potrebe planiranja. V zakonu bomo morali konkretizirati tudi te 
stvari in upam, da bomo takrat dobili tudi nove pobude! 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora in pripom- 
be skupin delegatov. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. t o č ko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na promet nepremičnin, 
z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 
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Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dragana Mozetiča, 
namestnika republiške sekretarke za finance. 

Zeli predstavnik predlagatelja tovariš Mozetič, besedo? (Ne želi.) 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli. Izvršni svet pred- 

laga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati 
obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Glede na ta predlog Izvršnega sveta, torej samo o tem, da se prva in dru- 
ga faza postopka združita, pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da se ti dve fazi združita, naj prosim gla- 
suje! (61 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 tovariš Albin Levičnik in dr. Lojze Ude poročili ust- 
no dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 

na promet nepremičnin, 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, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje. (61 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Na prošnjo predlagatelja, ki mora sodelovati na vseh treh zborih, bi presko- 

čili sedaj, če se strinjate 6., 7. in 8. točko dnevnega reda. Ali se strinjate s 
tem? (Da.) 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki 
je za svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika re- 
publiške sekretarke za finance. 

Zeli tovariš Mozetič besedo? (Ne.) 
Predlog zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo 

po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. Ta predlog je Izvršni svet tudi posebej obrazložil. O tem, 
ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi, kot pred- 
log zakona, pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (61 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
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Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija,, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Zeli poročevalec tovariš 
Albin Levičnik in dr. Lojze Ude poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o družbeni kontroli cen, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Štefana Korošca, člana Iz- 
vršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene. Zeli 
predstavnik predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Štefan Korošec, predsed- 
nik Republiškega komiteja za tržišče in cene! 

Štefan Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Določbe veljavnega zveznega zakona o družbeni kontroli cen in re- 
publiškega zakona o ureditvi nekaterih vprašanj družbene kontrole cen v 
Socialistični republiki Sloveniji ne ustrezajo več stopnji razvoja proizvajalnih 
sil in socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter zato po- 
samezne določbe tudi niso v skladu z ustavo in določili zakona o združenem 
delu. Iz tega razloga poteka tudi v Skupščini Socialistične federativne republike 
Jugoslavije postopek za izdajo novega zakona, ki bo urejal temelje sistema 
cen in družbene kontrole cen. Tudi v bodoče bo namreč še vedno potrebno 
družbeno usmerjanje cen, ki pa mora temeljiti na kakovostno novih izho- 
diščih z večjim upoštevanjem delovanja tržnih zakonitosti v pogojih socia- 
lističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, plansko usmerjanje vseh 
tokov družbene reprodukcije ter zagotavljanje pravic in dolžnosti delovnih 
ljudi, da so nosilci odločanja tako o politiki cen kot o cenah svojih izdelkov 
in storitev. 

Zato izhaja osnutek zveznega zakona iz temeljne ustanovne opredelitve, da 
je pravica delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, da odločajo 
o bistvenih vprašanjih in pogojih pridobivanja dohodka. To pomeni, da je 
pravica in obveznost delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih ljudi na vseh področjih samoupravnega organiziranja, da odločajo 
o cenah svojih proizvodov in storitev kot tudi da z delavci v drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev vzpostavljajo in razvijajo socialistične samo- 
upravne odnose na novih osnovah tudi v procesu oblikovanja cen. Ta pravica 
in obveznost pa se ne more konstituirati samo v okviru realnih tržnih odnosov 
in v skladu z družbeno lastnino sredstev za proizvodnjo oziroma tudi na pod- 
lagi medsebojne povezanosti združenega dela na enotnem jugoslovanskem 
tržišču. 

Ob tem pa daje zvezni zakon izreden poudarek pomembnosti ustvarjanja 
tržnih pogojev, v katerih se oblikujejo cene, s tem da so vsi nosilci odločitev 
o cenah dolžni v skladu s svojimi pristojnostmi vplivati na vzpostavljanje 
stabilnih tržnih razmer. Takšne odnose pa je moč doseči tako z družbenim 
planiranjem kot tudi z ukrepi tekoče ekonomske politike na vseh področjih 
gospodarjenja. S tem bo podan družbenoekonomski okvir za samoupravno 
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ravnanje gospodarskih subjektov pri odločanju o cenah. Zato bo zvezni zakon 
določal, da je treba merila sistema cen, po katerih se določajo cene, uporabljati 
tudi pri sprejemanju ukrepov ekonomske politike. 

Merila za določanje in družbeno kontrolo cen so bistvena novost novega 
zveznega zakona ter predstavljajo kvalitativne okvire in dejanske ekonomske 
dejavnike, ki v realni praksi vplivajo na gibanje cen. Na ta način se odstrani 
dominanten vpliv stroškovnega principa na oblikovanje cen, kar pomeni, da. 
bodo imeli v praksi večji vpliv na gibanje cen produktivnost, pogoji gospodar- 
jenja, zlasti pogoji proizvodnje in tudi same razmere na trgu. 

Tudi družbena kontrola cen predstavlja kakovostno novost, ki se odraža 
v prenosu kontrole cen na združeno delo. 

Zvezni zakon je zato glede vsebine družbene kontrole cen določil, da ta 
predstavlja kontrolo odločitev subjektov o cenah in uporabe samoupravnih 
meril in določil zakona. Za opravljanje zadev družbene kontrole cen pa bo 
zakon določil konstituiranje kakovostno novih družbenih organov za cene. Pri 
tem pa bo družbeni organ za cene, ki predstavlja bistveno novost v sistemski 
ureditvi področja cen, zunaj uprave. Imeli bomo družbeni svet. Torej organ, 
ki bo sprejemal odločitve, bo pretežno sestavljen iz predstavnikov gospodarstva. 
Poleg njih pa bodo v njem tudi predstavniki družbenopolitičnih organizacij, 
organizacij potrošnikov in družbenopolitičnih skupnosti. 

Družbeni organ za cene bo poleg nalog s področja družbene kontrole cen 
opravljal strokovno pomoč pri pripravljanju, organiziranju, vodenju in spodbu- 
janju procesa samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. 

Dosedanje funkcije upravnih organov na področju družbene kotrole cen 
se bodo tako spremenile v nuđenje strokovne pomoči pri vzpostavljanju med- 
sebojnih odnosov v združenem delu, hkrati pa bo zagotovljen najširši družbeni 
vpliv na njihovo delo. Izjema v njihovi pristojnosti bo le v primerih večje 
motnje na trgu, v gibanju cen in podobno. 

S takšno vsebino zveznega zakona je spremenjena tudi osnovna zahteva 
glede izdaje zakona, da je potrebno tudi ta segment ekonomskega sistema 
uskladiti z določbami zvezne ustave in z zakonom o združenem delu, tako da 
bi tudi na tem področju dosegli večjo stopnjo družbenega odločanja, izhajajoč iz 
večjega vpliva na ekonomske zakonitosti pri oblikovanju cen. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zvezni zakon o temeljih sistema cen in 
družbene kontrole cen je v fazi zakonskega osnutka. Zato rešitve, vsebovane 
v njegovem besedilu, še niso dokončno izoblikovane, ne glede na dejstvo, da 
se ta zakon že štiri leta pripravlja. Se vedno so številne dileme. V teh dneh 
bo seja obeh zveznih svetov, in ocenjujemo, da bosta dokončno tudi te dileme 
razčistila in sprejela ustrezne končne rešitve. Rešitev dilem zveznega zakona 
pa bo nedvomno vplivala tudi na zasnovo republiškega zakona o družbeni 
kontroli cen. Prav zaradi tega smo predložili Skupščini samo predlog za izdajo 
zakona; v osnutku zakona pa bodo te dileme ustrezno rešene. Zaradi tega 
bomo pri osnutku republiškega zakona te rešitve izpostavili, in sicer ob upo- 
števanju načelnega stališča, da naj republiški zakoni ne prevzemajo določb 
zveznih zakonov. Zvezni in republiški zakon bosta v bistvu sestavljala sistem- 
sko celoto. Pri tem pa zakonskih določb, ki jih sprejema Skupščina SFRJ, ni 
moč dati Skupščini SR Slovenije v ponoven postopek sprejemanja. Zato vse- 
buje predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen samo tista vprašanja, 
za katera je že sedaj nedvomno jasno, da jih bo potrebno urediti z republiškim 
zakonom oziroma jih zvezni zakon ne bo urejal. To so vprašanja, ki se nana- 
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šajo na pravice in dolžnosti organov republike glede urejanja in opravljanja 
posameznih oblik družbene kontrole cen proizvodov in storitev, ki so pomemb- 
ni za vso republiko, nadalje na pravice in dolžnosti občin pri družbeni kontroli 
cen ter na določitve družbenih organov za cene v republiki in občini. 

Zato bo moral zakon določiti tudi proizvode in storitve, ki so pomembni 
za vso republiko. Vseboval pa bo tudi določbe, ki se nanašajo na določanje 
politike cen in sprejemanje ukrepov za izvajanje politike oen. Pri tem bo 
določal, da so udeleženci dogovorov o izvajanju politike cen poleg organov 
družbenopolitičnih skupnosti tudi Gospodarska zbornica in ustrezne samo- 
upravne interesne skupnosti. Zakon bo določil tudi naloge organov v republiki 
in v občinah na področju cen. 

Med pravicami in dolžnostmi občinskih organov bo potrebno navesti pro- 
izvode in storitve, za katere le-ti opravljajo družbeno kontrolo cen, ter eko- 
nomske in druge ukrepe, na primer na področju politike davkov, prispevkov, 
blagovnih rezerv, delitve dohodka in tako dalje, ki jih sprejemajo v skladu s 
svojimi pravicami in dolžnostmi skupščine občin. Vsa ta vprašanja bomo morali 
urediti z republiškim zakonom o družbeni kontroli cen. Osnovna dilema, ki 
je danes v zvezi z zasnovo zveznega zakona in republiškega zakona, je poleg 
določitve kriterijev, ki naj bodo predvsem ekonomski, pri oblikovanju in druž- 
beni kontroli cen in tudi izvajanju politike cen, predvsem naslednja: V bodoče 
državna uprava ne bi imela več organov za cene, temveč bi obstajali zunaj 
uprave družbeni organi za cene, tako na zvezni kot republiški ravni. V zasnovi 
zveznega zakona take predelitve še ni. Organ za cene je opredeljen kot kolek- 
tivni organ uprave. Prepričani smo, da bo končna rešitev nekoliko drugačna. 
V tem primeru je potrebno zagotoviti, da bodo družbeni organi v federaciji 
in organi v republiki, pristojni za cene, lahko dejansko v funkciji združenega 
dela, v katerem bi samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje 
tudi na področju cen dejansko prišlo do izraza. To se pravi, da gre na eni 
strani za vzajemno soodvisnost posameznih sestavin združenega dela, na drugi 
strani pa za tako oblikovanje cen, v skladu z ekonomskimi zakonitostmi in 
tržnimi zakonitostmi, ki bi vnaprej izločalo negativne značilnosti in pojave 
klasičnega tržišča. K temu naj prispeva mehanizem samoupravnega sporazume- 
vanja in družbenega dogovarjanja. Upamo, da bo ta rešitev ustrezno izpeljana 
v republiškem zakonu. 

Naslednjo oviro smo imeli pri razmejitvi pristojnosti med federacijo in 
republiko. To vprašanje tudi še ni dokončno razčiščeno. Zato smo te dileme 
v predlogu za izdajo zakona tudi izpostavili. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Korošec! 
Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za finance, 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodaj no-pravna komi- 
sija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalec Odbora za fi- 
nance tovariš Albin Levičnik, Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
tovarišica Kristina Smid in Komisije dr. Lojze Ude ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Tone Sirk, delegat iz občine Celje. 

Tone Sirk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Skupina de- 
legatov za pošiljanje delegatov v Zbor občin Skupščine Socialistične republike 
Slovenije občine Celje je na svoji seji dne 4. 12. razpravljala o predlogu za iz- 
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dajo zakona o družbeni kontroli cen in predlaga Skupščini Socialistične re- 
publike Slovenije naslednje: 

K H. tezi: Podpisniki vsakoletnih dogovorov o izvajanju in politiki cen naj 
bodo tudi Gospodarska zbornica in ustrezne samoupravne skupnosti. 

K X. tezi. Ob določilu, da lahko ukrepi neposredne kontrole cen veljajo 
najdalj eno leto, je potrebno dodočilo, da je treba že pol leta po sprejetju ta- 
kega ukrepa ugotoviti, ali še obstajajo razlogi za takšen ukrep. Takšno dolo- 
čilo vsebuje tudi 57. člen osnutka zakona o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen. 

K XV. tezi: Določila o načinu dela sveta za cene, republiškega in občin- 
skega, so povzeta iz določil osnutka zveznega zakona. Bojazen je, da v večini 
primerov ne bo doseženo soglasje ter se bo večina zadev prenesla izvršnemu 
svetu občine v odločanje, tako da bo ta organ postal celo operativni organ 
za cene. 

K XVII. tezi: Razdelitev pristojnosti za družbeno kontrolo cen je odvisna 
tudi od opredelitve v zveznem zakonu. Menimo pa, da je smotrno predvi- 
deti v republiškem zakonu način za spremembo razmejitve pristojnosti med 
republiko in občino. Te spremembe naj bi se določile z dogovorom med re- 
publiškim in občinskimi izvršnimi sveti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Lucijan Lipušček, de- 
legat iz občine Idrija! 

Lucijan Lipušček: Tovar;šica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Idrija se strinja s predlogom zakona in 
hkrati priporoča, da novi republiški zakon konkretno opredeli izdelke in sto- 
ritve, katerih cene bodo v pristojnosti republike, in tiste, katerih cene bodo v 
pristojnosti občin in katere storitve se smatrajo za obrtne storitve, ki so v 
pristojnosti občin, glede na deficit drobnega gospodarstva. Drobnoprodajne cene 
proizvodov osnovne preskrbe, ki so sedaj v občinski pristojnosti, kot so meso, 
mleko, mlečni izdelki, standardni kruh, naj se prenesejo v pristojnost repu- 
blike. V primeru izrednih situacij na trgu naj zakon ddloča, da lahko organi 
republike predpišejo ukrep neposredne družbene kontrole cen tudi za proiz- 
vode in storitve, katerih družbena kontrola cen je v pristojnosti občinskih 
organov. 

Konkretno je potrebno opredeliti funkcijo občinskih oziroma medobčinskih 
družbenih organov za cene. Podpisniki dogovora o izvajanju politike cen iz 
drugega odstavka 28. člena zveznega' zakona naj bodo tudi Gospodarska zbor- 
nica in samoupravne interesne skupnosti. Določiti bi morali tudi sankcije za 
tiste, ki občutno presegajo okvire, postavljene v dogovoru o izvajanju poli- 
tike cen. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Štefan Korošec bo dal pojasnilo. 

Štefan Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Samo eno pojasnilo. Preden smo izdali teze, smo imeli razpravo s pred- 
stavniki organov za cene iz vseh občin. Potem smo zaradi dilem, o katerih 
sem govoril, teze umaknili. Sicer soglašam z razpravo, vendar o tezah danes 
ne moremo razpravljati, ker smo jih kot predlagatelji umaknili. Ne glede na to 
pa ste dali zelo dragocene sugestije za sestavo zakona. 
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Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo razpravljati? Če ne želi nihče 
več razpravljati, potem zaključujem razpravo In predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine in Zbora ter razprave delegatov na 
seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 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 odloka 
o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških orga- 
nov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji v letu 1979, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je zia svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zako- 
nodaj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Ali želita 
poročevalca Odbora tovariš Albin Levičnik in Komisije dr. Lojze Ude poročili 
ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Štefan Horvat, delegat iz občine 
Kranj! 

Štefan Horvat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov, ki delegira delegate v ta zbor, ima dve pri- 
pombi, in sicer: 

1. V odloku se zagotavljajo devizna sredstva za nabavo računalnika za 
potrebe Zavoda za statistiko SR Slovenije. S tem bo ustvarjena tehnična osnova 
za izgraditev družbenega informacijskega sistema, kar je v skladu s srednje- 
ročnim planom razvoja Slovenije 1976—1980. Ob tem opozarjamo, da je v 
ustreznih organih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije že v pripravi gra- 
divo, ki opredeljuje komunalni informacijski sistem. Po tem gradivu bo ustrez- 
na moderna tehnična računalniška oprema izvedena tudi v občinah, in to v 
upravnih orgainih. Komunalni informacijski sistem predvideva povezavo z 
ustrezno tehnično bazo v republiki, kar terja izgraditev takega sistema, ki bo 
medsebojno deloval. Zato opozarjamo, da odločitev o nabavi računalnika v 
Zavodu za statistiko vpliva tudi na odločitev o nabavi ustrezne opreme za de- 
lovanje komunalnega informacijskega sistema. Zaradi tega menimo, da bi bila 
nujna takojšnja uskladitev programov za nabavo kompatibilnih računalnikov 
v občinah z računalnikom pri Zavodu za statistiko, seveda z različnimi kapa- 
citetami. 

2. Neblagovna devizna kvota, ki je z zneskom 85 000 dinarjev predvidena 
za medobčinsko sodelovanje občine Kranj s tujimi mesti in občinami, pokriva 
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komaj dobro polovico vseh zelo realno predvidenih potreb v letu 1979. Zahte- 
vek namreč znaša 152 500 dinarjev. Pri sestavi predloga odloka je bilo pred- 
vsem prezrto dejstvo, da je že v letošnjem letu, torej v letu 1978, Izvršni svet 
Slovenije na prošnjo občinske komisije za medobčinsko sodelovanje v občini 
Kranj v septembru naknadno odobril še 30 000 neblagovnih deviz, tako da je 
letos odobreni znesek in s tem osnova za prihodnje leto skupaj 81 000 plus 
30 000 dinarjev. Toliko bi jaz imel k temu predlogu. 

Predsednica Silva Jereb: Kar zadeva usklađeno delovanje računal- 
nikov, je sugestija gotovo na mestu. Tovariš Oblak, ali boste odgovorili na 
vprašanje? 

Marjan Oblak: Tovarišioa predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tovarišu delegatu iz Kranja, ki je razpravljal o predlogu deviznega od- 
loka in o vključitvi sredstev za računalnik za Zavod za statistiko, lahko dam 
naslednji odgovor: 

S posebnim odlokom, ki ga je sprejela Skupščina v jeseni, je bila sprejeta 
odločitev, kakšen računalnik se bo letos nabavil za Zavod zia statistiko. Finan- 
ciral se bo iz sredstev kredita Mednarodne banke, pri čemer je v deviznem 
odloku letos zagotovljeno samo odplačilo anuitete, ki bo zapadla v tem pet- 
letnem -obdobju za odplačevanje tega računalnika. 

Glede računalniškega sistema za Socialistično republiko Slovenijo so pri- 
stojni upravni organi in pristojne komisije Izvršnega sveta razpravljali tudi o 
kompatibilnosti računalniške mreže in sprejeli določene odločitve. Tako je 
znano, da je za Kranj in Ptuj že bila sprejeta odločitev, da se nabavi tak ra- 
čunalnik. Dileme pa so bile v Zvezni gospodarski zbornici, v posebnem 
oddelku za industrijo in za razvoj računalništva, in sicer glede znamke ozi- 
roma sistema. Skratka pred nami je odločitev, po kateri bodo v Socialistični 
republiki Sloveniji vsi sistemi v regijah in v Zavodu za statistiko in tudi drugi 
računalniški sistemi med seboj povezani. To naj se uresniči v naslednjem pet- 
letnem obdobju, od 1980 do 1985. 

Glede neblagovne devizne kvote, ki je bila predvidena za občino Kranj, 
naj povem, da smo morali biti maksimalno varčni. Ta odlok je bil usklađen 
tudi s Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske odnose s tujino in 
Komitejem za ekonomske odnose s tujino. Vendar kadarkoli se je v letošnjem 
letu na novo pojavila potreba po neblagovni devizni kvoti zaradi izmenjave de- 
legacij pobratenih občin, je Izvršni svet sredstva zagotovil iz republiške de- 
vizne rezerve. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ste zadovoljni z odgovorom? 
(Da.) Želi še kdo besedo? Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala ob 12.50.) 
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Nadaljujemo sejo zbora in prehajamo na 11. točko dnevnega reda, 
to je na predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med 
družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji dnevnikov, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Štefana Korošca, 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste dobili. Danes ste na klop prejeli tudi informacijo o 
družbenopolitičnem pomenu in ekonomskem položaju slovenskih političnih in- 
formativnih dnevnikov, ki jo je predložil Izvršni svet, pripravil pa Republiški 
komite za tržišče in cene v sodelovanju z Republiško konferenco Socialistične 
zveze. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca, tovariš 
Albin Levičnik in dr. Lojze Ude, poročili ustno dopolniti? (Ne.) Prejeli ste tudi 
poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v 
katerem je predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki danes obravnava ta 
odlok v smislu 72. člena poslovnika, pri čemer daje pristojnima zboroma o tem 
aktu stališča. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Ali želi kdo be- 
sedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in preha- 
jam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (53 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. Ugotavljam tudi, 
da je bil predlog odloka sprejet v skladu s stališčem Družbenopolitičnega zbora, 
o čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na statutarni sklep 
o spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samoupravnih interesnih skup- 
nosti za varstvo pred požarom, ki ga je Skupščini predložila v soglasje Zveza 
samoupravnih interesnih skupnosti Socialistične republike Slovenije za var- 
stvo pred požarom. 

Zveza je bila povabljena na sejto zbora. Predstavnik Zveze je njen tajnik 
tovariš Boris Lenarčič. Zeli morda tovariš Lenarčič besedo? (Ne.) Predstavnik 
Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Franc Baje, pomočnik republiškega se- 
kretarja za notranje zadeve. Statutarni sklep ste prejeli, prejeli ste tudi mne- 
nje Izvršnega sveta. 

Statutarni sklep sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili, Odbor pa tudi predlog odloka o soglasju k statutarnemu sklepu. Že- 
lita poročevalca tovariš Vid Stempihar in dr. Lojze Ude poročili še dopolniti? 
(Ne.) Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka o soglasju k statutarnemu sklepu, naj prosim 
glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na družbeni do- 
govor o izdelavi in o financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije, ki 
ga je predložil Skupščini v potrditev Zvezni zbor skupščine SFRJ. 

Predstavnik delegatov iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije je tovarišica 
Eva Naglic, članica delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Vladimir 
Osolnik, samostojni sveotvalec v Republiškem komiteju za kulturo. Družbeni 
dogovor ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Družbeni dogovor so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo poročevalec Odbora za finance Albin Le- 
vičnik, Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj tovarišica Šmid in 
Zakonodajno-pravne komisije dr. Lojze Ude, poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 
Želijo besedo predstavniki predlagatelja? (Ne). Na podlagi predloženih gradiv 
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Skupščina Socialistične republike Slovenije pristopa k sklepanju druž- 
benega dogovora o izdelavi in o financiranju druge izdaje Enciklopedije Ju- 
goslavije in pooblašča Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, da v njenem imenu sodeluje pri usklajevanju besedila družbenega dogo- 
vora o izdelavi in o financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije, pri 
čemer naj upošteva pripombe, ki izhajajo iz poročil Odbora za finance, Odbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravne komisije in iz 
mnenja Izvršnega sveta, ter da po uskladitvi pripomb podpiše družbeni do- 
govor o izdelavi in o financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1979, ki ga 
je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovarišica Milena Rakčevič, predstavnik naše delegacije v Zveznem zboru je 
tovariš Rudi Šepič, predstavnik Izvršnega sveta pa je Dragan Mozetič, na- 
mestnik republiške sekretarke za finance. 

Želijo morda predstavniki Izvršnega sveta in obeh delegacij besedo? To- 
variš Rudi Sepič, član naše delegacije v Zveznem zboru in član Odbora za 
proračun ima besedo! 

Rudi Sepič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker danes razpravljate o osnutku zakona o določitvi skupnega obsega odhod- 
kov proračuna federacije za leto 1979, imam za svojo dolžnost, da kot delegat 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in kot član Odbora za proračun federacije 
Zveznega zbora spregovorim nekaj besed o delu delegatov iz Socialistične re- 
publike Slovenije v Zveznem zboru pri pripravi proračuna federacije za leto 
1979. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 27. novembra sprejel osnutek pro- 
računa federacije za leto 1979 s pripombami. Delegati iz Socialistične repu- 
blike Slovenije smo v razpravah v delovnih telesih dajali določene pripombe in 
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predloge, kaj vse bi moral predlagatelj proračuna še storiti, da bi bil proračun 
federacije za leto 1979 usklađen z določbami zakona o financiranju federacije in 
srednjeročnim planom do leta 1980. 

1. Nedeficitarno financiranje federacije: V sedanjem osnutku proračuna 
je namreč predvideno 9,5 milijarde primarne emisije za pokrivanje proračun- 
skih izdatkov. Takšno deficitarno pokrivanje proračuna že več let predstavjla 
pomembno motnjo v izvajanju naše stabilizacijske politike, ogroža reproduk- 
tivno in akumulativno sposobnost našega gospodarstva in ni v skladu z našimi 
bodočimi opredelitvami v ekonomski politiki. Obstajajo predlogi Narodne banke 
o načinu zmanjšanja tega obsega primarne emisije, predvsem na račun izda- 
janja obveznic in drugih oblik monetizacije vrednostnih papirjev. S sklepom 
Zveznega zbora je bil predlagatelj proračuna zavezan, da pripravi program 
nedeficitarnega financiranja, 

2. Uskladitev obsega proračuna z rastjo družbenega proizvoda: Predvidena 
je 18,2 nominalna rast družbenega proizvoda, medtem ko je v osnutku pred- 
videna rast obsega proračuna za 20,5 %. Menimo, da tako ravnanje zelo slabo 
vpliva na ravnanje republik, avtonomnih pokrajin in občin, končno pa lahko 
slabo vpliva na obnašanje celotnega gospodarstva. 

V srednjeročnem planu SFRJ je v 6. in 7. točki zapisano: Proračunska 
poraba v družbenopolitičnih skupnostih bo naraščala počasneje od nacional- 
nega dohodka oziroma družbenega proizvoda celotnega gospodarstva. Odprav- 
ljeno bo vnaprejšnje in deficitarno financiranje splošnih družbenih potreb. 

3. V proračunski strukturi znašajo vnaprej sprejete zakonske obveznosti 
za narodno obrambo, za dopolnilna sredstva nerazvitim, za borčevsko in in- 
validsko zaščito 80,83% proračuna; zakonske obveznosti za negospodarske in- 
vesticije 2,11%, nepokrite obveznosti federacije iz prejšnjih let znašajo 7,82 % 
oziroma z zakoni so vnaprej določeni izdatki v višini 90,76 % obsega prora- 
čuna. Ostali izdatki pa se nanašajo na proračunsko potrošnjo zveznih orga- 
nov, organizacij itd. In samo v tem delu, če se ne bo v celoti pristopilo k 
reviziji proračunskih obveznosti, se lahko konkretno razpravlja o varčevanju, 
racionalnem ravnanju oziroma o zmanjšanju izdatkov. 

Delegati Socialistične republike Slovenije smo predlagali, da predlagatelj 
še pred sprejetjem proračuna predloži program varčevanja. Predlagali smo 
tudi, naj bo predlagatelj dolžan predložiti Skupščini SFRJ celoten program 
negospodarskih investicij, na podlagi katerega bo v bodoče mogoče mnogo se- 
lektivnejše in racionalnejše sprejemati nove zakonske odločitve za le-te. 

Pri tem smo delegati iz Socialistične republike Slovenije kritično ocenje- 
vali predlagateljev načelni pristop k pripravi proračuna, ki lahko v marsičem 
izzveni tudi kot kritika dosedanjega skupščinskega dela oziroma obnašanja de- 
legatov pri sprejemanju zakonskih odločitev o proračunski porabi, katere bi 
predlagatelj pri sestavi proračuna moral upoštevati. 

4. Uspeli smo uveljaviti nekatere nove predloge. Na primer, da se v 
sredstvih za osebne dohodke zveznih organov 6 % sredstev ne sme uporabiti za 
predhodno izplačevanje osebnih dohodkov za nazaj, da se mora razviti pro- 
računska inšpekcija, prek te pa odgovornost proračunskih uporabnikov. 

Naše razprave o vilšini proračuna morajo vse bolj preraščati v razprave o 
upravičenosti njegovih postavk. Letošnja razprava je, po našem mnenju, že 
imela tak značaj. 

Tovarišice in tovariši delegati! Imel sem za potrebno, da vas toliko infor- 
miram o proračunu federacije za leto 1979. Če menite, da so ti predlogi in 
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pripombe sprejemljivi, jih vgradite v sklepe tega zbora o osnutku zakona o 
določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna federacije v letu 1979. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste poročilo o delu 
naših delegatov v Odboru za proračun, ki je tudi v'skladu z mnenji in pri- 
pombami našega Izvršnega sveta. 

Osnutek zakona ste dobili, prav tako ste prejeli tudi stališča Izvršnega 
sveta in dopolnila k tem stališčem. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca Odbora tovariš Albin 
Levičnik in Komisije dr. Lojze Ude poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) Na 
podlagi osnutka zakona, stališč Izvršnega sveta, uvodne besede in poročil Od- 
bora in Komisije pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? ((Ne.) 

Ce 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 
določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1979. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih navaja Izvršni svet v svo- 
jih poročilih in dopolnitvah in Odbor za finance v svojem poročilu. Vsebinsko 
se povzamejo tudi pripombe, ki jih je povedal tovariš Sepič v svoji uvodni ob- 
razložitvi. 

3. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona 
o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1079. 

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 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1979, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica 
Milena Rakčevič, članica delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš 
Dragan Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance. 

Želita morda predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Osnutek odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta. Osnu- 

tek odloka so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. 

Želijo poročevalci Odbora za finance, Odbora za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj in Zakonodajno-pravne komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Želi kdo be- 
sedo? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1979. 
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2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih navaja Izvršni svet v svo- 
jih stališčih ter pripombe, predlogi in mnenja., ki jih navajata odbora v svojih 
poročilih. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije so- 
glasje k predlogu odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1979. 

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 osnutek odloka 
o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979, ki ga je Skupščini predložil 
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je prav tako Mi- 
lena Rakčevič, predstavnika Izvršnega sveta pa sta Dušan Brglez, namestnik 
predsednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino, in tovarišica 
Cvetka Selšek, svetovalka predsednika Republiškega komiteja za ekonomske 
odnose s tujino. 

Želita morda predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 
Osnutek odloka ste prejeli. Osnutek odloka o skupni devizni politiki Ju- 

goslavije v letu 1979 je označen kot zaupno gradivo. 
Kot strogo zaupna gradiva pa so Skupščini predložena še: osnutek projek- 

cije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, osnutek odloka o določitvi skup- 
nega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1979, osnutek odloka o določitvi 
prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in posebnih davščin pri uvozu 
kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 1979 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, osnutek odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske od- 
nose s tujino, in osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega 
zneska deviz za potrebe federacije za leto 1978. 

Te akte bomo obravnavali pri naslednjih točkah dnevnega reda. Ker so 
predloženi akti označeni s strogo zaupno, predlagam, da jih obravnavamo brez 
navzočnosti javnosti. Zato predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979, osnutek 
projekcije plačilne bilance za leto 1979, osnutek projekcije devizne bilance Ju- 
goslavije za leto 1979, osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1979, osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin 
in drugih uvoznih davščin in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih 
proizvodov, ki se v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o določitvi prihodka od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, in 
osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za po- 
trebe federacije za leto 1978 se obravnavajo brez navzočnosti javnosti. 

Na seji so lahko navzoči predstavniki sredstev javnega obveščanja. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. Predstavnike sred- 
stev javnega obveščanja prosim, da ob teh točkah dnevnega reda poročajo le o 
tem, kar jim bo posredoval Sekretariat za informacije naše skupščine. 

Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979 ste pre- 
jeli. Prejeli ste tudi stališča in pripombe Izvršnega sveta. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. Želijo morda poročevalci obeh odborov in Komisije 
poročila tudi ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet v 
svojih stališčih. 

3. Pooblašča se delegacija v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka o skupni 
devizni politiki Jugoslavije v letu 1979. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (Hvala.) <58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
jekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979, ki ga je Skupščini predložil 
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnica naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica 
Milena Rakčevič, članica delegacije, predstavnika Izvršnega sveta pa sta tova- 
riša Dušan Brglez, namestnik predsednika Republiškega komiteja za ekonomske 
odnose s tujino, in tovarišica Cvetka Selšek, svetovalka predsednika Republi- 
škega komiteja za ekonomske odnose s tujino. Želita morda predstavnika de- 
legacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 

Osnutek projekcije ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. 
Osnutek projekcije so obravnavali Odbor za finance, Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila ustno, 
dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku projekcije 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

2. K osnutku projekcije se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet 
v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

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. 
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Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
jekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

Osnutek projekcije je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v tem zboru je tovarišica Milena Rakčevič, 
predstavnika Izvršnega sveta pa sta tovariš Dušan Brglez, namestnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino, in tovarišica 
Cvetka Selšek, svetovalka predsednika tega komiteja. 

Želita predstavnika naše delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 
Osnutek projekcije ste dobili. Dobili ste tudi pripombe Izvršnega sveta. 

Osnutek projekcije so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila ustno 
dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku projekcije 
devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

2. K osnutku projekcije se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet 
v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979. 

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 19. t o č k o dnevnega r e dia , to je na osnutek odloka o 
določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije za leto 1979, ki ga je 
Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 

Predstavnica naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica 
Milena Rakčevič, predstavnika Izvršnega sveta pa sta tovariš Dušan Brglez 
in tovarišica Cvetka Selšek. 

Želita morda predstavnika delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne že- 
lita.) 

Osnutek odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. 
Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbeno- 

ekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Sprašujem poročevalce odborov in Komisije, ali 
želijo poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
zbor sprejme naslednji sklep: 

,1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije zsa leto 1979. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet v 
svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
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predlogu odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije za 
leto 1979. 

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 20. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in posebnih davščin 
pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 1979 odstopajo In- 
teresni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, ki ga je Skupščini 
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica Mi- 
lena Rakčevič, predstavnika Izvršnega sveta pa sta tovariš Dušan Brglez in 
Cvetka Selšek, svetovalka predsednika Republiškega komiteja za ekonomske 
odnose s tujino. 

Želita predstavnika delegacije ali Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 
Osnutek odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta. Osnu- 

tek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila tudi pismeni poročili, Odbor pa tudi dodatno poročilo. 
Želita poročevalec Odbora tovariš Levičnik in Komisije dr. Lojze Ude poročili 
dopolniti? (Ne želita.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da 
zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku odloka o 
določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in posebnih davščin pri 
uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 1979 odstopajo Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet v 
svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k 
predlogu odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in 
posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 
1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

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 21. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica 
Milena Rakčevič, predstavnika Izvršnega sveta pa sta tovariš Dušan Brglez, 
namestnik predsednika, in tovarišica Cvetka Selšek, svetovalka predsednika 
Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. Želita predstavnika de- 
legacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne želita.) 
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Osnutek odloka ste prejeli, prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta. Osnu- 
tek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta zboru predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Že- 
lita poročevalec Odbora tovariš Albin Levičnik in Komisije dr. Lojze Ude 
poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

V zvezi s to točko dnevnega reda ste najbrž tudi vi prejeli pismo, ki ga je 
poslala Skupščini Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino. Skupnost zahteva obrazložitev, zakaj Narodna banka Slovenije od po- 
nedeljka, to je 4. tega meseca dalje ne potrjuje prijav o sklenjenih poslih 
uvoza s konvertibilnega področja. Kdo bo dal pojasnilo v zvezi s tem pismom? 
Prosim, tovariš Dušan Brglez ima besedo! 

Dušan Brglez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V zadnjih dveh dneh so številne organizacije združenega dela vprašale 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, zakaj Narodna banka Slovenije od 
1. 12. 1978 dalje ne potrjuje več prijav o sklenjenih poslih uvoza s konvertibil- 
nega področja. O tem je včeraj razpravljala tudi Skupščina Samoupravne in- 
teresne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, ki je predložila 
tudi ustrezen dokument o razpravi na seji skupščine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da ga je Narodna banka Slo- 
venije naknadno obvestila, da je potrjevanje uvoznih prijav s konvertibilnega 
področja ustavljeno na podlagi teleksa Narodne banke Jugoslavije. Kot raz- 
log za tako ustavitev je navedla morebitno spremembo v načinu evidentiranja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je o nastali situaciji razpravljal na seji 
včeraj popoldan, to je 5. 12., in ugotovil, da je tak postopek popolnoma admi- 
nistrativne narave, saj linearno ustavlja za vso Jugoslavijo ves uvoz s kon- 
vertibilnega področja, in da je tak postopek za Socialistično republiko Slove- 
nijo nesprejemljiv. Obenem je sprejel sklep, da intervenira pri Zveznem 
Izvršnem svetu ter ga prosi za pojasnilo razlogov za sprejetje takšnega ukrepa. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v teleksu, ki je bil že poslan, pred- 
lagal Zveznemu Izvršnemu svetu, da na današnji seji prouči nastalo situacijo 
in obrazloži razloge za takšen postopek Narodne banke Jugoslavije. V tem 
istem teleksu Izvršni svet ugotavlja naslednje: Ce je razlog za ustavitev novih 
prijav uvoznih poslov s konvertibilnega področja neuresničevanje projekcije 
plačilne bilance Jugoslavije, potem menimo, da je takšen nesistemski linearni 
pristop nesprejemljiv in da je treba uresničevanje projekcije plačilne bilance 
Jugoslavije zagotoviti s sistemskimi ukrepi, v skladu z zakonom o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, na osnovi katerega je bil sprejet 
odlok o kriterijih za ukrepe, katere sprejemajo pristojni organi republik in 
pokrajin v primeru, če pride pri uresničevanju plačilnobilančnih položajev re- 
publik in avtonomnih pokrajin v enotni projekciji plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije do odmikov. Taki ukrepi so v skladu s 35. členom zakona in v 
skladu z dogovorom republik, avtonomnih pokrajin in federacije o ukrepih, ki 
se sprejemajo v primeru resne situacije v plačilni bilanci Jugoslavije, ter v 
skladu s 178. členom zakona. 

Ukrepi po enem in po drugem aktu, se pravi po odloku o kriterijih in po 
dogovoru med republikami in pokrajinama, omogočajo vsaki republiki, avto- 
nomnima pokrajinama oziroma federaciji, da vsaka sama zase sprejme se- 
lektivne ukrepe, če bi prišlo do neugodnih gibanj v plačilni bilanci. S tem bi 
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se zagotovilo uresničevanje predvidenih proporcev v plačilni bilanci Jugosla- 
vije. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti Socialistične republike Slo- 
venije za ekonomske odnoise Slovenije ima docela prav, ko v svojem zapisu 
ugotavlja, da desetmesečni podatki zagotavljajo v Sloveniji uresničevanje pro- 
jekcije plačilnobilančnega položaja naše republike. Lahko vas obvestim tudi, 
da kumulativni podatki do 15. novembra dokazujejo, da ni razlogov, da bi v 
Sloveniji morali kakorkoli poseči po ukrepih, ki jih zahteva citirani odlok ali 
pa dogovor med republikami in pokrajinama. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Slišali ste za ukrepe in prizadevanja, ki 
jih je v tej zvezi naš izvršni svet že sprejel. Želi v tej zvezi še kdo besedo? 
(Nihče.) Na podlagi vseh gradiv, ki ste jih dobili, pričenjam razpravo! Zeli 
kdo besedo? Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od 
carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet v 
svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije soglasje k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 
1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

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. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1978, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je 
tovarišica Milena Rakčevič, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Dragan 
Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance. Ali želita predstavnik 
delegacije in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta. Osnu- 
tek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega zneska deviz za po- 
trebe federacije v iletu ,1978. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, ki jih navaja Izvršni svet v svo- 
jih stališčih. 
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3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije soglasje k predlogu odloka o spremembi odloka o določitvi 
skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1978. 

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. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
grama dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1979, ki ga je 
Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica 
Milena Rakčevič, medtem ko predstavnik Izvršnega sveta ni bil sporočen. 

Zeli predstavnica delegacije besedo? (Ne.) 
Osnutek programa dela ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek programa dela so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Potem 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 1979, ki se 
nanaša na akte, ki se sprejemajo na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. Pooblašča se delegacija SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu 
programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1979. 

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. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanj a. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve nam je pred- 
ložila v obravnavo in sprejetje naslednje predloge odlokov: predlog odloka o 
imenovanju namestnikov javnega tožilca SR Slovenije, predlog odloka o iz- 
volitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije, predlog odloka o iz- 
volitvi predsednikov in sodnikov višjih sodišč SR Slovenije, predlog odloka 
o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev v SR Sloveniji in njihovih 
namestnikov, predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč v 
SR Sloveniji in predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije. 

Poleg omenjenih predlogov odlokov ste prejeli še: informacijo o kadrov- 
skih pripravah za izvolitev sodnikov temeljnih in višjih sodišč, ki jo je pred- 
ložil Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, 
predlog javnega tožilca SR Slovenije za imenovanje namestnikov javnega to- 
žilca SR Slovenije ter javnih tožilcev višjih javnih tožilstev v SR Sloveniji in 
njihovih namestnikov, mnenje Koordinacijskega odbora za kadrovska vpra- 
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sanja pri Predsedstvu RK SZDCL k predlogu kandidatov za funkcije javnih 
tožilcev in njihovih namestnikov pri višjih javnih tožilstvih, mnenje Koordi- 
nacijskega odbora za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu RK SZDL o možnih 
kandidatih za predsednike višjih sodišč Socialistične republike Slovenije ter 
javne tožilce višjih javnih tožilstev v SR Sloveniji, mnenje Komisije za volitve, 
imenovahja in administrativne zadeve k predlogu javnega tožilca SR Slovenije, 
poročilo Komisije za pravosodje k vsem predlogom odlokov in predlog Raz- 
iskovalne skupnosti Slovenije za soglasje k imenovanju glavnega tajnika Raz- 
iskovalne skupnoti Slovenije. 

Predstavnica obeh komisij je tovarišica Mihaela Verbič, članica Komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, predstavnik Vrhovnega so- 
dišča SR Slovenije je tovariš Ivan Repinc, sodnik tega sodišča, predstavnik 
Javnega tožilstva SR Slovenije pa je tovariš Bojan Skrk, republiški javni 
tožilec. 

Zeli morda predstavnik obeh komisij posamezne predloge ustno obrazlo- 
žiti? Prosim, tovarišica Verbič! 

Mihaela Verbič: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Z obravnavo in sprejetjem odlokov o izvolitvi oziroma imenovanju 
sodnikov in sodnikov porotnikov višjih sodišč ter javnih tožilcev višjih javnih 
tožilstev in njihovih namestnikov ter namestnikov javnega tožilca Socialistične 
republike Slovenije opravlja Skupščina SR Slovenije zaključno kadrovsko 
dejanje ob prehodu na novo, z ustavo začrtano preosnovo pravosodja v repu- 
bliki. Z odločitvijo o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije 
pa nadaljujemo razvoj tega sodišča združenega dela, ki ga narekuje stalno 
naraščajoči obseg dela, kar priča o njegovem učinkovitem uveljavljanju. Po- 
drobno potekajo tudi v občinskih skupščinah volitve oziroma imenovanja sod- 
nikov oziroma tožilcev temeljnih sodišč oziroma javnih tožilstev in njihovih 
namestnikov. 

Funkcije pravosodja usklajujemo z razvojem družbenoekonomski h in sa- 
moupravnih odnosov v družbi. Ustavna preobrazba pravosodja sledi osnovnim 
stalnicam družbene ureditve, zlasti pa varstvu samoupravnih odnosov in po- 
ložaja delovnih ljudi, samoupravnih organizacij in skupnosti, zagotavljanju 
ustavnosti in zakonitosti ter utrjevanju družbenega reda. V to je ves čas 
vgrajena tudi aktivna vloga delovnih ljudi in občanov. Zavzema se za na- 
daljnje utrjevanje neodvisnosti in družbene odgovornosti sodišč, ki jo lahko 
zagotavlja le stalnio sodelovanje in nadzor delovnih ljudi pri delu sodišč. To 
se dogaja zlasti z neposrednim sodelovanjem delovnih ljudi pri sojenju ter 
z redno obravnavo poročil o delu sodišč v skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nosti oziroma v organih upravljanja ustanoviteljev samoupravnih sodišč. 

Poleg družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, organov upravljanja in 
drugih družbenih dejavnikov pa se v tem trenutku prenaša težišče nalog za 
uresničevanje nove ustavne koncepcije funkcij in organiziranosti pravosodja na 
funkcionarje in delavce v pravosodju. Zlasti za nosilce odgovornih javnih 
družbenih funkcij v pravosodju, to je za sodnike in tožilce, velja poudariti, da 
tudi zanje v celoti veljajo vsa načela in merila družbeno dogovorjene kadrov- 
ske politike. Za izvajanje takih funkcij ter utrjevanje vloge in položaja vseh 
vrst sodišč in tožilstev pa velja, da bodo to lahko opravljali ljudje, ki so 
družbenopolitično in strokovno usposobljeni, zavestno opredeljeni za samo- 
upravni socialistični razvoj, ki so družbeno angažirani in razgledani in imajo 
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pravilen odnos do človeka, do njegovega ustavnega položaja in so jim razredni 
interesi nosilcev takega družbenega razvoja znani. Nastaja nov lik sodnika 
socialistične samoupravne družbe. 

V poročilu s skupne seje Komisije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve ter Komisije za pravosodje smo zabeležili osnovne značilnosti 
razprave in nekatere ocene kadrovskih razmer, s katerimi stopamo v začrtano 
smer preobrazbe zlasti rednega sodstva in tožilstva. Ugotovili smo, da se prvič 
uresničuje celotna, z zakoni začrtana izvolitev oziroma imenovanje funkcionar- 
jev v pravosodju, ki po prvem januarju pričenjajo delovati po novem v temelj- 
nih in višjih sodiščih in javnih tožilstvih. Ob tem je bilo posebej pozitivno 
ocenjeno veliko delo, ki so ga opravili organi Socialistične zveze v zvezi z 
izdelavo meril za kadrovanje, kot tudi pri samem kadrovanju. Ocenjujemo, da 
so merila za nosilce družbenih funkcij v pravosodju, kljub dolgoročnemu zna- 
čaju, že prvič pozitivno delovala. Poudarjajo namreč zlasti neločljivost in ce- 
lovitost družbenopolitičnih in strokovnih kvalitet in silijo tudi v celovitost ka- 
drovanja za vse pravosodje. Kljub zavzetosti za uresničevanje teh načel in 
kriterijev pa je bilo v razpravi na seji komisij ugotovljeno, da se ta načela 
povsod niso celovito uveljavila, da je bilo ponekod čutiti premajhno zavzetost 
in odgovornost za medsebojno sodelovanje in skupno reševanje kadrovskih po- 
treb v posameznih pravosodnih organih in da so obstajali ponekod za tako 
ravnanje tudi objektivni razlogi, pomanjkanje sposobnih pravosodnih kadrov. 

Pregled specifike kadrovske strukture opozarja na vrsto dejstev. Po- 
membno je opozoriti na oceno, da kljub temu, da je večina sodnikov dose- 
danjih okrožnih in okrožnih gospodarskih sodišč predlagana v izvolitev za 
sodnike temeljnih sodišč, obstaja bojazen, da bo spričo kompleksne prvo- 
stopenjske pristojnosti in nepopolne zasedenosti temeljnih sodišč lahko pri 
le-teh prihajalo do zaostankov. Del osnove za tako oceno je tudi v tem, da 
dela v temeljnih sodiščih več mlajših sodnikov, ki še niso kos najtežjim za- 
devam. Ob tem velja opozoriti na pomen stalnega izpopolnjevanja ob delu, na 
mentorstvo, delovanje strokovnih in drugih družbenih silnic znotraj sodstva in 
na druge možnosti na poti k večji družbeni učinkovitosti pravosodja. 

V predlaganih odlokih, pa tudi v predlogih za temeljna sodišča in javna 
tožilstva, je nekaj predlogov za sodnike in tožilce oziroma njihove namestnike, 
ki bodo izpolnili pogoje za starostno pokojnino pred iztekom mandatne dobe, 
za katero se volijo. Z njimi je doseženo soglasje, da bodo takrat uveljavili 
pravico do upokojitve. To dejstvo pa nas opozarja, da je ves čas potrebna 
dolgoročna, aktivna in usmerjena kadrovska politika, od študijskega programa 
prek družbeno potrebnih izkušenj, normalnega napredovanja v strokovnem kot 
družbenem pogledu po rezultatih dela, do vrednotenja dela (družbenega in 
posamičnega) in tako dalje. 

Omenjena je bila tudi ocena utemeljenosti števila sedaj določenih sodniških 
in tožilskih mest. Gre namreč za to, da niso v celoti znane posledice premikov 
zadev z rednega na samoupravno sodstvo. Ni še izkušenj glede realne po- 
razdelitve dela med temeljnimi in višjimi sodišči ter tožilstvi, saj gre za pre- 
mik težišča dela in celotne prvostopenjske pristojnosti na temeljna sodišča 
in tožilstva, pritožb pa še ni mogoče popolnoma realno napovedati itd. 

V razpravi so bile dane pripombe in opozorila glede pogojev dela pri iz- 
vajanju pravosodne funkcije. Podzakonski predpisi za delo novih sodišč in 
tožilstev so v glavnem pripravljeni. Prostorske težave se razrešujejo v okvi- 
ru planov negospodarskih investicij. Drugi pogoji, kot so modernizacija po- 
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slovanja, izvedeništvo itd., pa se bodo ustvarjali skladno s potrebami in mož- 
nostmi. Zagotavljanje sredstev za redno dejavnost je pretežno urejeno z do- 
govori med občinami. Glede zaostajanja v pripravah osnov in meril za delitev 
sredstev za osebne dohodke pa je treba povedati, da bodo prehodne rešitve 
urejale ta vpraišanja do sprejetja novih samoupravnih aktov. 

Ugotovljene razmere na kadrovskem področju in pripravljenost nosilcev 
pravosodnih funkcij, da prevzamejo odgovornost za uresničevanje ustavne pre- 
obrazbe pravosodja, dovoljujejo sklepno ugotovitev, da je dana večina pogojev 
za prehod na ustavno začrtano vlogo temeljnih ter mišjih sodišč in javnih to- 
žilstev. Skupna volja in družbena zavzetost nosilcev funkcij v pravosodju so 
lahko porok za uresničitev te preosnove. Skladno delovanje vseh vrst sodišč, 
javnih tožilstev, drugih družbenih organov odkrivanja in nadzora ter samo- 
upravna in družbena samozaščita delovnih ljudi in občanov pa so garancija za 
pravno varnost in zaščito ustavnosti, samoupravnega zavestnega družbenega 
reda in odgovornosti, ki jo utrjujemo z izvolitvijo danes predlaganih nosilcev 
funkcij v pravosodju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Verbič! Želi morda 
še kdo sodelovati v tej načelni razpravi, preden preidemo na odloke? Tovariš 
Repinc, tovariš Skrk, kdo od delegatov? (Ne.) 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega tožilca 
SR Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prosim, da o predlogu odloka gla- 
sujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem so bili za namest- 
nike javnega tožilca SR Slovenije imenovani: Mitja Deisinger, mgr. Jože 
Friedl, Ignac Kolbl, Boris Setina, Roman Vobič in Ivan Zorman. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem so bili za sodnike 
Sodišča združenega dela SR Slovenije izvoljeni: Vlado Bizovičar, Radoslava 
Brejc, Štefan Ftičar, Milena Gnamuš, Pavel Godnič, Slavko Grmek, Vanda 
Grošelj, Zvonko Horvatič, Jože Jelenko, Matjaž Kmet, Borut Kopitar, Lojze 
Kotar, Ludvik Krajec, Vladimir Kramžar, Stanko Kranvogel, Zvone Labura, 
Drago Lukner, Vojko Maksimovič, Mitja Mezgec, Marija Nahtigal, Miloš Ra- 
bič, Feliks Ritonja, Metka Simonič, Jožica Susič, Franc Sauperl, Antonija Valič, 
Borut Wildman, Zdravko Zabukovec, Boris Završnik, Maks Zupane, ki niso 
v delovnem razmerju pri tem sodišču, in mgr. Damjan Mozetič, ki je v delov- 
nem razmerju pri tem sodiišču. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov višjih 
sodišč v SR Sloveniji. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
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je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem so bili za pred- 
sednike in sodnike višjih sodišč v SR Sloveniji izvoljeni naslednji kandidati: 
za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Celju: Zdenko Pavlina za pred- 
sednika, za sodnike pa Boris Debič, Franc Dušej, Bojan Grčar, Franc Kos, An- 
ton Metlika, Judita Trebar, mgr. Ludvik Vidmar in Jože Unverdorben; 

za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Kopru: Jože Trošt za pred- 
sednika, za sodnike pa mgr. Zorka Bradarič, Janez Brank, dr. Vladimir Din- 
tinjana, Janez Metelko, Danilo Sever, Cvetko Spindler, Janko Stergar in Rado 
Turk; 

za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Ljubljani: Francka Strmole- 
Hlastec za predsednika, za sodnike pa Stojan Baje, Mira Cepuder, Jože Ger- 
želj, Andrej Hrovat, Alenka Jelenc-Puklavec, Bojana Jesenek, Milan Jesenko, 
Marjan Kos, Fedor Kosem, Franc Letonja, Breda Lokar-Gaspari, Peter Lubej, 
Zmagoslava Lukman, Metod Marinček, Pavel Maslo, Franc Mastnak, Albert 
Mislej, Albina Palovšnik-Grabrijan, Jože Petrič, Anton Pipan, Ana Pogačnik- 
Komar, Jernej Potočar, Ana Rajič, Slavko Rupel, Bogdan Salberger, Franc 
Skodlar, Nada Sval, dr. Janez Tominec in Jože Vidmar; 

za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Mariboru: Branko Vezovišek 
za predsednika, za sodnike pa: Gvido Beranič, Anton Brodarič, Mirko Gosnik, 
Peter Grmovšek, Rajko Kramberger, dr. Rudolf Martinec, Miloš Močnik, Danica 
Novak, Božidar Pajenk, Božidar Petan, Viktor Planinšec, Andrej Rošker, Nada 
Sancin in Hinko Snuderl. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih 
tožilstev v SR Sloveniji in njihovih namestnikov. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem so bili za javne 
tožilce višjih javnih tožilstev v SR Sloveniji in njihove namestnike imenovani 
naslednji kandidati: za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani 
Branko Bračko, za njegove namestnike pa Vladimir Dolenc, Ivan Drobnič, Lud- 
vik Filipec, Stane Iglič, dr. Bogdan Lamut, Mihael Malovrh, Vladimir Potrč in 
Janez Skobe; 

za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru Viktor Lešnjak, za 
njegove namestnike pa Angela Justin, Aleksander Lipovšek, mgr. Dušan Po- 
žar in dr. Franjo Vrbnjak. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč 
v SR Sloveniji. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bilo za Višje 
sodišče v Celju izvoljenih 25, za Višje sodišče v Kopru 25, za Višje sodišče v 
Ljubljani 50, za Višje sodišče v Mariboru pa 30 sodnikov porotnikov, nave- 
denih v predlogu tega odloka. 
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Prehajamo na predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika 
Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

0 predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Če ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje. (58 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 
glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije imenovan kandidat, nave- 
den v predlogu odloka. 

Vračamo se na 6. točko dnevnega reda, to je na razvojno proble- 
matiko drobnega gospodarstva v SR Sloveniji. 

Gradivo je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Ivana Kogovška, republiškega podse- 
kretarja v Republiškem sekretariatu za industrijo. Želi predstavnik predla- 
gatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Kogovšek! 

1 v a n Kogovšek: Tovar išica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da pred razpravo o razvojni problematiki drobnega gospo- 
darstva v Sloveniji opozorim na nekatera vprašanja, pomembna za obliko- 
vanje stališč in sklepov o tem gradivu. 

Z drobnim gospodarstvom poimenujemo v tem gradivu razvejane sprem- 
ljajoče in dopolnilne dejavnosti majhne industrije in obrti kot dopolnilne ma- 
tični industrijski, turistični in drugi družbeni proizvodnji. S tem se nikakor ne 
opuščajo vpeljani pojmi, kot so obrt, gostinstvo in podobno, ampak je drobno 
gospodarstvo skupni izraz, ki gledano s stališča tehnologije in dejavnosti po- 
kriva drobno industrijsko in obrtno proizvodnjo ter manjše obrate v gostin- 
stvu, tako v združenem delu kot v individualnem sektorju ter v različnih obli- 
kah njegovega združevanja in povezovanja v združeno delo. 

Zato pojma drobno gospodarstvo ne moremo poistovetiti s panogami ali 
vejami gospodarskih dejavnosti, temveč daje ta pojem specifično obeležje 
majhnim produkcijskim enotam, predvsem delovno intenzivnih dejavnosti, ki 
se lahko nenehno in hitro prilagajajo razvoju gospodarstva in potrebam pre- 
bivalstva v določenem območju. 

Zaradi teh svojih lastnosti in možnosti policentričnega razvoja, ob razme- 
roma majhnih naložbah na enega delavca, je drobno gospodarstvo, in v nje- 
govem okviru samostojno osebno delo, čedalje pomembnejši dejavnik za naš 
celoten gospodarski in družbeni razvoj. Kajti smotrno organiziranje sodobne 
industrije ter uvajanje velikoserijske proizvodnje in uvajanje sodobne tehno- 
logije v proizvodnjo je nujno povezano z oženjem in izločanjem tistih izdelkov 
in polizdelkov, ki se izdelujejo v majhnih količinah ali po individualnih na- 
ročilih. Zato je treba nujno vzporedno z razvojem velike industrije, turizma in 
druge družbene proizvodnje razvijati tudi tako imenovane spremljajoče de- 
javnosti drobnoindustrijske in obrtne produkcije izdelkov in komponent ter se- 
stavnih delov za zadovoljevanje potreb te velike industrije in za popestritev 
ponudbe teh proizvodov in storitev. 

Krepitev drobnega gospodarstva za zadovoljevanje potreb v industriji in 
prebivalstva pomeni torej krepitev celotnega gospodarskega potenciala in bo- 
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gatitev trga. Drobno gospodarstvo često predstavlja celo osnoven člen določe- 
nih produkcijskih možnosti, neredko pa je podmladek rasti industrije, o če- 
mer nam pričajo številni primeri v razvojni poti prenekaterih naših delovnih 
organizacij. 

Razvoj drobnega gospodarstva je posebno pomemben z vidika zaposlovanja, 
ki vpliva na povečanje delovnega angažiranja prebivalstva, na razvoj drobnih 
inventivnih dejavnosti in na smotrnejše zaposlovanje delavcev z industrijskih 
in drugih gospodarskih področij, zlasti kadar je to potrebno zaradi spreme- 
njenih tržnih, tehnoloških in drugih pogojev. Zaradi specifičnih lastnosti de- 
lovnointenzivnih dejavnosti drobnega gospodarstva se namreč odpirajo mož- 
nosti za hitro in vsestransko zaposlitev delavcev, ki si na višji ravni strokov- 
nega dela zagotavljajo tudi realno višji osebni dohodek. Prednosti razvoja 
drobnega gospodarstva pa se kažejo tudi v nezadostno razvitih področjih, za 
poživitev gospodarskih aktivnosti, kaj kmalu pa lahko drobno gospodarstvo 
postane eden od pomembnih virov dohodka za pokrivanje gospodarske in 
družbene infrastrukture krajevne skupnosti ali širših področij. 

Večja in hitrejša disperzija enot drobnega gospodarstva pa je velikega po- 
mena z obrambnega vidika, zlasti v pogojih splošnega ljudskega odpora, na- 
dalje zaradi širjenja tehnične kulture, enakomernejšega in bolj uravnovešenega 
gospodarskega in družbenega razvoja, zaposlovanja zdomcev in zaviranja de- 
populacije podeželja. Pri tem je še posebnega pomena odpiranje novih pro- 
dukcijskih enot s strani večjih delovnih organizacij, tako da jih kompleksno 
vključujejo v gospodarske tokove ter v reprodukcijske in dohodkovne odnose. 
Poslovno-tehnično sodelovanje in nuđenje pomoči s strani nosilcev, zlasti glede 
projektiranja, razvoja tehnologije, raziskave trga itd., pa mora postati trajna 
oblika sodelovanja, ki naj temelji na vzajemnem interesu. S tem si tudi matična 
industrija zagotavlja poslovne odnose s tehnično, tehnološko in ekonomsko 
usposobljenimi poslovnimi partnerji, ki večajo njeno konkurenčno usposoblje- 
nost in reproduktivno sposobnost. Drobno gospodarstvo je namreč značilno tudi 
po tem, da ob relativno nizkih naložbah, z uporabo sodobne tehnologije, do- 
sega optimalne rezultate. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ko govorimo o drobnem gospodarstvu, 
imamo torej pred očmi številne majhne delovne organizacije, ki zaposlujejo 
manjše število delavcev, 100 ali morda več, ter individualni sektor, v katerem 
se praviloma lahko zaposli do pet delavcev, vendar pa šteje individualni sektor 
drobnega gospodarstva pri nas nad 42 000 delovnih ljudi, torej več kot polo- 
vico vseh delovno angažiranih ljudi, ki delajo na področju drobnega gospo- 
darstva. Zato je drobno gospodarstvo pomemben dejavnik za vključevanje 
samostojnega osebnega dela in sredstvo občanov v procesu družbene repro- 
dukcije. Prek različnih oblik osebnega dela, ki v naših razmerah postaja se- 
stavni del socialističnega dela in specifična oblika združenega dela ob njego- 
vem povezovanju z združenim delom, pa se odpira pot novim samoupravnim 
družbenoekonomskim odnosom tudi na tem področju, posebno s pospeševa- 
njem in širjenjem pogodbenih organizacij združenega dela. S tem se odpirajo 
še večje možnosti za ustvarjanje novih, ekonomsko in tehnološko optimalnih 
majhnih zmogljivosti, ki pokrivajo prostor med zmogljivostmi klasičnega 
opravljanja gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom in med 
mejno zmogljivostjo organizacij združenega dela. Tako usmeritev omogočata 
ustava in zakon o združenem delu. 
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Dosledna uporaba ustavnih načel o osebnem delu, obdelanih v zakonu o 
združenem delu in pričujočem novem obrtnem zakonu, ter vsestranska podpora 
družbe, lahko v precejšnji meri pomagata krepiti materialno osnovo in sta- 
bilnost tega sektorja združenega dela ter pospešita tendence njegove sociali- 
stične preobrazbe. Tudi individualni sektor samostojnega osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov je zelo pomemben za celoten gospodarski in družbeni 
razvoj, zlasti še za izpopolnjevanje gospodarske strukture. Zagotavlja namreč 
široko izbiro blaga in storitev, ki jih ni mogoče rentabilno proizvajati v večjih 
organizacijah združenega dela, ustvarja pa tudi pogoje za hitrejšo rast živ- 
ljenjske ravni ter prispeva k zadovoljevanju čedalje bolj razvitih potreb go- 
spodinjstev in občanov po raznih storitvah. Končno, kar je še posebej po- 
membno, povečuje obseg zaposlovanja in delovnega angažiranja prebivalstva. 
Na področju osebnega dela torej še zdaleč nismo izkoristili vseh možnosti, ki 
jih imamo za razvoj tega dela na sedanji stopnji razvoja proizvajalnih sil naše 
družbe. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ne bi rad ponavljal, kar je bilo povedano 
o razvojni problematiki, o dosedanjih doseženih rezultatih in problemih, ki 
spremljajo razvoj drobnega gospodarstva, čeprav menim, kar naj ne izzveni 
neskromno, da je bil prav v tem srednjeročnem obdobju storjen velik korak na- 
prej, in to prav po zaslugi v srednjeročnem planu jasno opredeljene politike in 
ciljev, ki čedalje bolj dobivajo svoje mesto v družbenih planih občin, krajevnih 
skupnosti in delovnih organizacij. 

Iz nanizanih problemov, ki spremljajo prilagajanje drobnega gospodarstva 
potrebam gospodarskega in družbenega razvoja v Socialistični republiki Slo- 
veniji, ter iz ugotovitev, zaključkov in predlogov se zrcalijo številne aktivnosti 
in naloge, ki jih bo treba operacionalizirati glede na razmere in konkretne 
probleme v določenih sredinah. Te naloge, ukrepe in aktivnosti je treba opre- 
deliti kot povsem konkretne in nujne ter določiti posamezne nosilce in roke. 
Nekatere naloge, pomembne za izvršitev srednjeročnega načrta, so že opre- 
deljene v osnutku resolucije za leto 1970. Druge pa so dolgoročnejšega zna- 
čaja in zahtevajo kontinuirano delovanje vseh dejavnikov, od krajevne skup- 
nosti, občinske skupščine, gospodarske zbornice ter njenih splošnih združenj 
do družbenopolitičnih organizacij. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prepričan sem, da bo ocena razvojne pro- 
blematike drobnega gospodarstva, obogatena z današnjo delegatsko razpravo, 
zaključki in sklepi, solidna podlaga in trdna opora za konkretno operativno 
delo na vseh ravneh našega družbenega in gospodarskega delovanja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu 
št. 23. Obravnaval ga je naš Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
zboru predložil pismeno poročilo. Želi poročevalka Odbora tovarišica Šmidova 
poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Lucijan Lipušček, delegat iz občine 
Idrija. Prosim! 

Lucijan Lipušček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
Skupina delegatov iz občine Idrija soglaša z ugotovitvami, ki jih navaja gra- 
divo o problematiki drobnega gospodarstva v Sloveniji. Meni, da je bil dose- 
danji odnos celotne družbe do razvoja obrti in osebnega dela preveč pasiven, 
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zato bi morali še z večjo družbeno aktivnostjo podpreti sedaj začeto ekspanzijo 
drobnega gospodarstva. Skupina delegatov v celoti podpira nakazane ukrepe, 
ki bodo prav gotovo prispevali k pravilnejšemu odnosu do drobnega gospo- 
darstva, tako da bo ta gospodarska panoga začela ustvarjati pomembnejši de- 
lež dohodka. Kljub temu pa menimo, da je treba nujno poudariti nekatere 
konkretne probleme, ki predstavljajo oviro za večji razmak drobnega gospo- 
darstva. Tu gre za lestvico pri plačilu davka iz dohodka od obrtne dejavnosti, 
ki je preveč progresivna, zato se dogaja, da obrtniki ne želijo večati obsega 
poslovanja in raje nekaj časa ne obratujejo. Davčne obveznosti bi morale biti 
različne glede na udeležbo živega dela pri določeni storitvi ali izdelku. Davčne 
olajšave v današnji obliki so nestimulativne, ker se nanašajo samo na ob- 
činski davek, storitveni obrtniki pa ga praktično ne plačujejo. Za deficitarne 
dejavnosti bi morali predlagati tudi olajšave pri plačevanju prispevkov za 
skupno porabo. Poslovna politika bank v zvezi z dajanjem kreditov, predvsem 
obrtnikom začetnikom, še vedno ni stimulativna. Odplačilni rok bi moral biti 
daljši, manjši pa bi moral biti tudi procent obresti, predvsem pri storitvenih 
obrtnikih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb; Pismenih prijav za razpravo ni več. Zeli 
še kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, predlagam zboru, da v 
smislu predloga Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema ana- 
lizo Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije o razvojni pro- 
blematiki drobnega gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji ter sta- 
lišča in predloge Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin. 

2. Zbor občin ugotavlja, da so pri uresničevanju z družbenim planom in 
dogovorom o njegovih temeljih dogovorjenega razvoja drobnega gospodarstva 
doseženi nekateri pomembni rezultati, da pa zaostajiatmo pri hitrejšem vzpo- 
stavljanju medsebojne povezanosti drobnega gospodarstva, kot tudi pri povezo- 
vanju z drugimi nosilci družbene reprodukcije na samoupravnih dohodkovnih 
temeljih. 

3. Zbor občin poudarja, da je treba za hitrejši razvoj drobnega gospodar- 
stva v planskih dokumentih vseh nosilcev družbenega planiranja določneje 
opredeliti usmeritve in določiti naloge, ki naj zagotovijo hitrejše povezovanje 
drobnega gospodarstva v sistemu samoupravnega združevanja dela v pogojih 
medsebojne planske, proizvodne in dohodkovne soodvisnosti, kar je posebej 
pomembno tudi za hitrejši razvoj v manj razvitih območjih. 

4. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije naj pri obliko- 
vanju in predlaganju družbenoekonomske politike na področju drobnega go- 
spodarstva upošteva ocene in ugotovitve iz predložene analize, kakor tudi sta- 
lišča, mnenja in predloge, ki jih je sprejel Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj ter mnenja in predloge delegatov iz razprave na seji zbora. 

Glede na stališča, mnenja in predloge, ki jih je sprejel Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj, da so ugotovitve, zaključki in predlogi v poro- 
čilu o razvojni problematiki drobnega gospodarstva premalo konkretni in 
premalo akcijsko usmerjeni, naj Izvršni svet sprejme operativni in akcijski 
program, v katerem naj konkretno opredeli naloge in odgovornosti vseh no- 



442 Zbor občin 

silcev, odgovornih za razvoj drobnega gospodarstva, posebej pa še naloge ob- 
čin, in o izvajanju tega programa poroča zboru. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? Ker vidim, da nihče, prosim, da gla- 
sujete. 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 7. točko dnevnega reda, to je na predlog obrt- 
nega zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Izvršni 
svet je za svojega predstavnika določil tovariša Ivana Kogovška, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za industrijo. 

Zeli predstavnik predlagatelja predlog zakona še ustno obrazložiti? Besedo 
ima tovariš Kogovšek! 

Ivan Kogovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite, da usmerim vašo pozornost na nekatera vprašanja in probleme, 
ki so spremljali naše skupno delo v vseh fazah izdelave obrtnega zakona, 
vključno z zelo široko, nekajmesečno javno razpravo. Že pri izdelavi osnutka 
so bile izvedene obsežne priprave; zavedali smo se namreč pomembnosti' in 
družbenopolitične občutljivosti tematike, ki jo v skladu z ustavo in zakonom 
o združenem delu obravnava ta zakon. Prav tako želim poudariti, da predlog 
zakona vsebinsko v polni meri povzema ustavna načela in določila, razčlenjena 
zlasti v zakonu o združenem delu, ter jih s svojimi rešitvami vgrajuje v naš 
družbenoekonomski sistem. Če primerjamo vsebinske spremembe tega predloga 
obrtnega zakona z dosedanjim obrtnim zakonom, je očitno, da gre predvsem 
za njegovo uskladitev z zakonom o združenem delu ter za kontinuiran proces v 
dograjevanju izvirne republiške zakonodaje ob realizaciji in konkretizaciji z 
zakonom o združenem delu podrobneje razčlenjenih ustavnih načel na pod- 
ročju samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti občanov. 

V predlogu zakona so vključena in na novo širše opredeljena zlasti na- 
čela o povezovanju samostojnega osebnega dela v sistem samoupravnega zdru- 
ženega dela, o njegovem vključevanju v samoupravno sporazumevanje in 
družbeno dogovarjanje, s katerima njegovi nosilci planirajo in določajo svoj 
razvoj. Pomembne so tudi dopolnitve o poslovnem sodelovanju in drugih obli- 
kah povezovanja v združeno delo, kot tudi dopolnitve o pogodbenih organi- 
zacijah združenega dela. 

Pričujoči predlog obrtnega zakona odpira pot doslednejšemu uresniče- 
vanju ustavnih načel o zajamčeni svobodi samostojnega osebnega dela, ki 
naj v naši družbi predstavlja specifično obliko združenega dela in njegovega 
povezovanja v naš celoten sistem samoupravnega združenega dela. V predlogu 
obrtnega zakona se nadalje zrcalijo številne pripombe in predlogi k osnutku 
zakona, ki so bili dani v poročilih skupščinskih teles in v drugih gradivih, ter 
predlogi, ki so jih dali bogata javna razprava in seje skupščinskih zborov. 
Predlog zakona dopolnjujejo tudi številni amandmaji, ki so jih dali odbori 
in komisije Skupščine oziroma Izvršni svet. Pri določanju besedila predloga 
obrtnega zakona so torej vidna naša skupna, skrbno odtehtana prizadevanja, da 
bi tudi na tem specifičnem družbenoekonomskem področju uveljavili učin- 
kovitejši sistem v zvezi z vsemi ustreznimi ustavnimi funkcijami. Načela in 
težnje, ki smo jih vgradili v zakon, so dobile vso podporo družbenopolitičnih 
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organizacij, zbornice, pa tudi številnih udeležencev javne razprave, posebej iz 
vrst samostojnih obrtnikov, združenih v okviru njihovih obrtnih združenj. 

Nekatera sporna vprašanja so bila, kot je razvidno iz predloženih gradiv, 
še posebej obravnavana na sejah Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve in Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 
Mnenja in stališča obeh družbenih sredstev so bila smiselno upoštevana in 
vgrajena v predlog zakona ali pa upoštevana v sprejetih amandmajih. 

V javni razpravi so bila ponekod zastopana tudi stališča, da je potrebno 
zrahljati cenzus o zaposlovanju delavcev ter v celoti odpraviti meje lastninske 
pravice na delovnih sredstvih in razpolagalne pravice na poslovnih prostorih. 
Bilo je več pripomb zlasti k določbam 7. in 8. člena, ki omejujeta področje sa- 
mostojnega osebnega dela in področje dela pogodbenih organizacij združenega 
dela. Nekatere od teh pripomb so težile k skrajnostnim rešitvam, zlasti glede 
opravljanja tiskarskih in grafičnih dejavnosti ter omejevanja nosilnosti mo- 
tornih vozil samostojnih avtoprevoznikov. Skratka, bilo je tudi nekaj pole- 
mičnih pripomb in predlogov, ki jih po naši oceni ni bilo mogoče oceniti kot 
skladne z načeli ustave in zakona o združenem delu. Zato takih predlogov za- 
kon ni mogel upoštevati. Nekaterih koristnih pripomb pa ni bilo mogoče spre- 
jeti v zakon, pač pa jih bo potrebno upoštevati v konkretni politiki in praksi 
pri izvajanju obrtnega zakona, in sicer z izdajanjem mnenj, kot na primer o 
obsegu in vrsti izdelkov oz. nomenklaturi del s področja tiskarsko-grafičnih 
dejavnosti in podobnem. Nekatere zadeve, zlasti predpisi o strokovni izobrazbi, 
o preizkusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobljenosti ali za- 
deve o z delom pridobljenih delovnih zmožnosti, bodo urejene s podzakon- 
skimi predpisi. Posebnega pomena bo nadaljnje vključevanje samostojnih obrt- 
nikov in drugih nosilcev samostojnega osebnega dela v samoupravno spora- 
zumevanje in družbeno dogovarjanje in v celoten družbenoekonomski razvoj 
in uresničevanje dogovorjene politike za posamezna področja. 

Nekatera vprašanja bo treba, skladno z določbami tega obrtnega zakona, 
urejati z drugimi zakoni. V mislih imam v obrazložitvi omenjano dopolnitev 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih glede prometa s poslovnimi 
prostori ter zakonsko ureditev opravljanja avtoprevozniških dejavnosti glede 
na sprejeto cestnoprometno politiko. Poleg tega pa bo s posebnimi predpisi v 
okviru davčne zakonodaje treba v smislu 6. člena opredeliti tudi merila za 
priznavanje stroškov amortizacije in vzdrževanja za delovna sredstva in po- 
slovne prostore, zaradi ekonomske učinkovitosti uporabe teh sredstev. Dolo- 
čiti bo treba tudi izločanje dela dohodka v obratovalnici v poseben sklad skup- 
nih rezerv, način upravljanja in pogoje za njihovo uporabo. Pri uveljavljanju 
zakonskih določb o pogodbenih organizacijah združenega dela pa nas čaka 
odgovorno delo za pripravo družbenega dogovora po 44. členu oziroma ustrez- 
nem amandmaju k temu členu predloga zakona, s katerim naj bi se opredelili 
skupni kriteriji za določitev osnov in meril za ugotavljanje in način izplače- 
vanja dela dohodka pogodbene organizacije, ki pripada poslovodji v okviru 
njegove letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene organizacije, in za od- 
plačilo iz naslova združenih sredstev, zlasti tisti del čistega dohodka, ki pri- 
pada kot nadomestilo za skupno gospodarjenje z združenimi sredstvi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da ne bi bilo racionalno ponavljati 
vseh zadev, ki jim je že posvečena posebna pozornost v obrazložitvi predloga 
zakona. Druga vprašanja, ki zadevajo samostojno osebno delo in njegov na- 
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daljnji razvoj, pa so obširno vsebovana v razvojni problematiki drobnega go- 
spodarstva. 

Predlog zakona, ki je pred vami, tovarišice in tovariši delegati, daje 
ustrezno mesto samostojnemu osebnemu delu v naših družbenoekonomskih 
razmerah, in sicer ne zaradi nekakšnih začasnih oziroma trenutnih potreb, tem- 
več zato, ker mu to mesto dajeta ustava in drugi sprejeti družbenopolitični do- 
kumenti, zlasti pa tisti, ki sta jih sprejela VIII. kongres Zveze komunistov Slo- 
venije in XI. kongres ZK Jugoslavije in ki določajo, da postaja samostojno 
osebno delo dopolnilni in sestavni del celotne družbene produkcije, v kateri 
se nihče ne more izogniti samoupravljanju in na njegovi podlagi zasnovanim 
družbenoekonomskim odnosom. Takšnega dela v načelu nikakor ni mogoče 
obravnavati drugače kot socialistično delo in enega izmed bistvenih elementov 
človekove svobode. Cilj graditve socialistične samoupravne družbe in demo- 
kracije v socializmu ni in ne sme biti likvidacija svobodnega samostojnega 
osebnega dela, temveč likvidacija vsakršne oblike eksploatacije tega dela, to 
je, da bi kdo živel na račun tujega, ne pa na podlagi svojega dela, čeprav gre 
za delovna sredstva v osebni lasti, je zapisal tovariš Kardelj v svoji knjigi 
Svobodno združeno delo (Brionske diskusije). 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da ob zaključku izrazim željo, da 
se v razpravi o predlogu obrtnega zakona in predloženih amandmajih, s kate- 
rimi soglaša tudi predlagatelj, s svojimi prispevki čim bolj usmerite na more- 
bitne vsebinske dopolnitve predlaganih rešitev, jih s tvornimi predlogi obo- 
gatite in sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poleg predloga zakona ste 
prejeli tudi mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve ter mnenja in predloge Republiškega sveta za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko o sistemskih vprašanjih in dilemah pri oblikovanju obrt- 
nega zakona. 

Predlog zakona in drugo gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj ter Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pred- 
ložila pismeni poročili. Poročevalca Odbora in Komisije ju bosta še ustno do- 
polnila. Besedo ima tovarišica Kristina Smid, poročevalka Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj! 

Kristina Šmid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj umika amandmaje k 4. 
in 28. členu, k III. poglavju, točka 4, k III. poglavju, točka 5, ter k 145. členu, 
ker so zajeti v amandmajih Zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Odbor tudi soglaša z amandmaji Izvršnega sveta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima dr. Lojze Ude, 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije! 

Dr. L o j ze Ude : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred seboj imate veliko število amandmajev, ki smo jih skušali vsebinsko pri- 
kazati. Nimam namena vsebinsko povzemati vseh teh amandmajev, ker ste jih 
prejeli v pismeni obliki. Kot vidite, je Zakonodajno-pravna komisija povzela 
amandmaje nekaterih odborov in jih potem samo formalno pravno oblikovala, 
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zaradi česar so odbori nekatere svoje amandmaje tudi umaknili, kot na primer 
amandma k 4. členu. Seveda pa moram dopolniti naše poročilo s tem, da v 
imenu naše komisije zavzamem stališče do amandmajev, ki jih je danes pred- 
ložil Izvršni svet. 

V celoti se strinjamo s temi amandmaji. V mnogočem so ti amandmaji 
pravzaprav posledica stališč, ki so bila zavzeta v naši komisiji. Kdor je paz- 
ljivo prebral poročilo, bo videl, da to velja na primer za stališče k 28. členu, 
kjer smo predlagali, da naj se ta amandma upošteva pri 44. čenu itd. Ko je 
naša komisija zavzemala stališča do predloga Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, je obenem Izvršnemu svetu predlagala, da naj sam povzame 
ta stališča v svoje amandmaje. To je Izvršni svet tudi storil, tako da se z 
amandmaji Izvršnega sveta tudi naša komisija v celoti strinja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala Jepa, tovariš Ude! Slišali ste torej 
oba poročevalca. Danes ste na klop dobili tudi amandmaje Izvršnega sveta ter 
stališča do teh amandmajev. Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem je vsebovan predlog 
stališč, ki jih je Družbenopolitični zbor danes že sprejel, glede na to, da ta 
zakon obravnava v smislu 72. člena poslovnika tako, da pristojnima zboroma 
daje stališča. 

Na podlagi predloga zakona, uvodne obrazložitve dopolnitev poročevalcev 
Odbora in Komisije in drugih predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo 
ima tovariš Anton Vušnik, delegat iz občine Ravne na Koroškem. Prosim, to- 
variš Vušnik! 

Anton Vušnik: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! V skupini delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin in 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije smo obravnavali med drugim 
tudi predlog obrtnega zakona. Z njegovimi opredelitvami se strinjamo. Pri- 
pombe pa imamo k tistemu delu zakona, ki obravnava sprejemanje gostov na 
prenočišče in hrano. V zvezi s tem dajemo naslednje pripombe: 

Pri obravnavi predloga obrtnega zakona smo zasledili, da področje kmeč- 
kega turizma ni zadostno obdelano. Tu mislimo predvsem na opredelitev ob- 
sega ter prodaje proizvodov gostom v sklopu te dejavnosti. Zadružna zveza 
Slovenije, ki je nosilec razvoja kmečkega turizma, se je po našem mnenju pre- 
malo vključila v oblikovanje tega dela zakona. Po besedilu predloga obrtnega 
zakona se šteje za kmečki turizem predvsem sprejemanje stacionarnega gosta 
na prenočišče in hrano. V praksi pa je tako, da kmet, ki se ukvarja s kmečkim 
turizmom, daje hrano in pijačo predvsem prehodnemu gostu, kar je šteti po 
predlogu zakona za opravljanje gostinske dejavnosti. Zadružna zveza Slovenije 
je mnenja, da gre v tem primeru za tako imenovani izletniški turizem. Za to- 
vrstno dejavnost bi bilo potrebno opredeliti njen obseg. Tu mislimo predvsem 
na nabavo hrane in pijače, ki je kmečko gospodarstvo samo ne proizvaja. Z na- 
kupom hrane in pijače v trgovini na drobno so občani, ki se ukvarjajo s kmeč- 
kim turizmom, v privilegiranem položaju v primerjavi z občani, ki opravljajo 
samostojno gostinsko dejavnost. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli tovariš Kogovšek dati pojasnilo? (Da.) 
Prosim! Pred tem pa še to. Dobili smo troje vprašanj skupine delegatov iz 
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Skupščine občine Šmarje pri Jelšah, pa bi bilo prav, če hkrati odgovorite še 
na ta vprašanja. 

Ivan Kogovšek: Ob vprašanju, ki ga je delegat pravkar sprožil v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti kmečkega turizma, moram opozoriti na do- 
ločbo 98. člena tega predloga zakona, v katerem je rečeno takole: »Občan v 
svojem zasebnem gospodinjstvu in počitniških hišicah oziroma kmet v svojem 
kmečkem gospodarstvu sprejema na prenočevanje goste ter nudi abonentom 
hrano in pijačo v skladu s predpisi in pod pogoji, ki jih določi občinska skup- 
ščina«. Mi smo predvideli možnost, da se z drugimi predpisi, zlasti predpisi o 
gostinski dejavnosti, pa tudi z občinskimi predpisi, podrobneje uredijo ta vpra- 
šanja. Menim, da je pobuda delegata na mestu, zato naj bi se pri koncipiranju 
teh predpisov upoštevale te težnje, tako da bo dejansko zastopan interes, ki je 
v določenem okolju najprimernejši za opravljanje take dejavnosti. 

Ce mi dovolite, bi odgovoril še na vpraanja, ki smo jih danes dobili na 
mizo od skupine delegatov iz Šmarja pri Jelšah. 

Prvo vprašanje se nanaša na 7. člen obrtnega zakona. V zvezi s tem de- 
legati želijo pojasnilo, zakaj klavništvo ni dovoljeno, obdelava mesa pa je do- 
voljena. Menim, da gre tu za nesporazum, kajti klavniška dejavnost in obdelava 
mesa v klavnicah ne moreta biti samostojna storitvena obrtna dejavnost. Za 
to imamo javne klavnice. To pa ne pomeni, da samostojni mesar ali gostinec, 
ki ima urejene prostore za klanje živine in obdelavo mesa, ne bi mogel v 
okviru svoje mesarske, gostinske in druge podobne dejavnosti opravljati tudi 
klanja živine za svoje potrebe. 

Drugo vprašanje se nanaša na to, ali lahko samostojni obrtnik, ki zaradi 
svojih zadolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje in nima ožjih 
družinskih članov pa tudi ne delavca, poveri posle poslovodje tretji osebi v 
smislu 79. člena predlaganega obrtnega zakona. Tu gre za dokaj kočljivo vpra- 
šanje. Ce bi to možnost dopustili, bi tvegali nevarnost, da se vzpostavijo neki 
fiktivni odnosi. Kajti po pozitivnih predpisih ima vsakdo možnost skleniti de- 
lovno razmerje za določen ali za nedoločen čas z osebo, s katero se dogovori, 
katera dela in v kolikšnem obsegu bo opravljala zanj v obratovalnici. 

Tretje vprašanje se nanaša na 103. člen, ki zadeva poenotenje kriterijev za 
obrtna dovoljenja, zlasti glede strokovne usposobljenosti, nosilnosti motornih 
vozil in uporabe priklopnikov, tako da se v republiki ne bi razlikovali. 

Tovarišice in tovariši! Moram povedati, da smo ob obravnavi obrtnega za- 
kona imeli pred očmi rešitve v drugih republikah, vendar je po obsežnih in 
temeljnih razpravah prevladovalo mnenje, da ni potrebe in razlogov za odsto- 
panje od sedanje prakse, ko po sedanjem obrtnem zakonu ne omejujemo nosil- 
nosti kamionov. Kolikor pa gre za skladnejšo politiko, sprejeto v zvezi z ure- 
janjem cestnoprometnega linijskega prometa in njegovim preusmerjanjem na 
železniški promet, pa bo seveda v zvezi s tem treba tudi samostojno osebno 
delo ustrezno vključiti v družbene dogovore oziroma v samoupravne sporazume 
kot subjekt dogovarjanja in odločanja, za katerega bodo prav tako morali ve- 
ljati vsi tisti pogoji, ki bodo sicer veljali v skladu z določili in intencijami take 
prometne politike za to celotno sfero. Poleg tega bi rad omenil tudi to, da pri- 
čakujemo, da bo v tej smeri izdelan tudi zakon o cestnem prometu, ki bo 
urejal natančnejše pogoje za celotno področje tega transporta. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Tovariš Vušnik in tovariš Cepin, ali sta z 
odgovori zadovoljna? (Da.) Želite postaviti morda še kakšno vprašanje? (Ne.) 
Kdo drugi? (Ne.) 

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

Najprej vas prosim, da vzamete v roko poročilo Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj z dne 23. 11. 1978. V uvodu ste slišali, da Odbor 
umika amandmaje k 4. in k 28. členu, k III. poglavju, točka 4, k III. poglavju, 
točka 5, in k 145. členu. Zato bomo na osnovi tega poročila glasovali le o 
amandmajih k 41., 55., 140., 141. in 142. členu. Predlagatelj in Zakonodajno- 
pravna komisija s temi amandmaji, kot smo slišali, soglašata. 

Ker so amandmaji deloma redakcijskega značaja in ker z njimi soglašata 
predlagatelj in Komisija, predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. 
Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.) 

Prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora k 41., 55., 140., 141. in 142. členu so- 
glasno sprejeti. 

Na osnovi poročila Zakonodajno-pravne komisije moramo glasovati o 
amandmajih k 4. členu, k III. poglavju, točka 4., k 67. členu in k III. poglavju, 
točka 5. 

Slišali smo, da se s temi amandmaji strinjata predlagatelj in Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj. Glede na to predlagam, da o vseh štirih 
amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.) Ce nihče, po- 
tem prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu, k 
III. poglavju, točka 4, 67. členu in k III. poglavju, točka 5, soglasno sprejeti. 

Vzemimo v roke še predlog amandmajev Izvršnega sveta, ki smo ga danes 
prejeli na klop. Z amandmaji Izvršnega sveta soglašata Zakonodajno-pravna 
komisija in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj. Gre za amandmaje 
k 44., 61., 66., 68. in 145. členu. Ker z amandmaji soglašata Odbor in Zakono- 
dajno-pravna komisija in ker so predlagani na podlagi pripomb omenjenih de- 
lovnih teles, predlagam, da o vseh amandmajih glasujemo skupaj. Temu naj- 
brž ne nasprotujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 44., 61., 66., 68. in 145 
členu soglasno sprejeti. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za pred- 
log obrtnega zakona, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog obrtnega zakona. Ugo- 
tavljam tudi, da je predlog zakona sprejet v skladu s stališči Družbenopoli- 
tičnega zbora. O tem bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ima delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republi- 
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škim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, 
ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vpra- 
šanje lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, predsedniku zbora ali tudi predsednikom delovnih teles, 
kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, 
kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. Zeli morda kdo od dele- 
gatov zastaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 

Na koncu vas tudi obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer 
smo sprejemali končne odločitve, usklađeni z Zborom združenega dela in z 
Družbenopolitičnim zborom. Ker je dnevni red seje izčrpan, se vsem delegatom 
zahvaljujem za udeležbo, za sodelovanje v razpravi ter za strpnost. 

Zaključujem 12. sejo Zbora občin. 

(Seja je bila končana ob 14.40.) 



13. seja 

(25. decembra 1978) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9.10. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
13. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije! 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, pre- 
den preidemo na glasovanje oziroma na določitev dnevnega reda, izvoliti Ko- 
misijo 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 Alojza Gostenčnika, delegata iz Radelj za predsednika in tovariša Jaka 
Demšarja, delegata iz Radovljice in tovarišico Dragico Mešl, delegatko iz Ra- 
ven, za člana. 

Zeli morda o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Ker vidim, da mhce, 
prosim, da o predlogu glasujemo! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitena vprašanja za 13. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Alojz Gostenčnik, delegat iz Radelj za predsednika in tovariš Jaka Demšar, 
delegat iz Radovljice in tovarišica Dragica Mešl, delegatka iz Raven, za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda poobla- 
stila in sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih 
mestih, ker bo komisija takoj opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na vpra- 
šanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pismeno 
pripravljena delegatska vprašanja, da jih, kolikor tega še niso storili, oddajo 
sekretarju zbora. Ta vprašanja bomo takoj poslali Izvršnemu svetu in drugim 
naslovnikom z željo, da bi bil dan odgovor, če se seveda da, že danes pri točki 
vprašanja in odgovori. 

Poleg tega vas prosim, da se tisti, ki imate namen poseči v razpravo, pri- 
javite zdaj. 

29 
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Ker je Komisija opravila svojo nalogo, nadaljujemo sejo zbora. Prosim 
predsednika Komisije, da poda zboru poročilo! 

Alojz Gostenčnik: Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 
delegatskih mest. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je 
na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na 
seji zbora in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležu- 
jejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta 
Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin: Cerknica, 
Koper, Novo mesto, Ptuj, Slovenske Konjice in Vrhnika. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 5. odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 13. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu, ki ste ga pravkar poslušali. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 

Potem prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim gla- 
suje! (56 delegatov glasuje za.) 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 13. 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 še: 
Republiška konferenca Socialistične zveze Slovenije, Centralni komite Zveze 
komunistov in Skupnost slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda ter 
Zadružna zveza Slovenije k 11., 12., 13., 14. in 15. točki dnevnega reda, Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja k 12. in 16. točki dnevnega 
reda, Skupnost starostnega zavarovanja kmetov Socialistične republike Slo- 
venije k 12. točki dnevnega reda ter Centralni zavod za napredek gospodinj- 
stva in Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva k 15. točki 
dnevnega reda. 

Kot sem obveščena se seje udeležujejo: tovarišica Mara Žlebnik, podpred- 
sednica Izvršnega sveta, in drugi predstavniki predlagateljev ter več članov 
obeh delegacij v Skupščini SFRJ, tovariš Peter Bekeš, član Izvršnega odbora 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze Slovenije, tovariš Franc 
Sali, izvršni sekretar Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije, tovariš Ludvik Golob, sekretar Skupnosti slovenskih občin, tovariš An- 
drej Petelin, predsednik Zadružne zveze Slovenije, tovariš Štefan Sambt, pod- 
predsednik Izvršnega odbora Skupščine Skupnosti starostnega zavarovanja 
kmetov, tovariš Ignac Nagode, namestnik predsednika Skupščine Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dr. Vinko Mozetič, predsednik Iz- 
vršnega odbora Skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja SR Slovenije, tovarišica Veronika Babuder, direktorica Centralnega za- 
voda za napredek gospodinjstva, in Marija Toplak, vodja oddelka za prehrano 
pri tem zavodu, in tovarišica Justi Goličnik, podpredsednica Društva strokov- 
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nih in predmetnih učiteljev gospodinjstva. Vse, ki se današnje seje udeležu- 
jete, lepo pozdravljam! 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 13. seje Zbora občin. 

Z dopisoma z dne >11. in 15. 12. ste bili obveščeni, da dnevni red današnje 
seje razširjamo še z naslednjimi točkami: 
  s predlogom zakona o spremembi zakona o osnovah ter o načinu ob- 

računavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 1978, 

  s predlogom zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
  s predlogom zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 

1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
  s predlogom zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavaro- 

vanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma, 
  s predlogom zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 

izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma in 
  s predlogom odloka o pristopu k dogovoru o izdaji doplačilne poštne 

znamke »VIII. Mediteranske igre, Split 1979«. 
Hkrati sem vas obvestila, da z dnevnega reda umikam 20. točko, to je 

predlog odloka o pristopu Skupščine SR Slovenije k družbenemu dogovoru o 
pridobivanju sredstev za osebno in skupno porabo ter o skupnih osnovah in 
merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov delegatov ter vo- 
ljenih in imenovanih funkcionarjev, s predlogom tega družbenega dogovora, 
ker so dosedanje razprave o tem družbenem dogovoru nakazale za potrebno 
dograjevanje tega sistema in ker morajo biti vprašanja, ki jih ta dogovor ureja, 
usklađena med podpisniki. 

Prav tako sem vas obvestila, da bomo na današnji seji opravili tudi odo- 
britev zapisnika 11. seje zbora, ki smo jo na prejšnji seji, kot se spomnite, 
odložili. Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 13. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnikov 11. in 12. seje Zbora občin, 
3. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 
1979, in opredelitvijo njihovih nosilcev, 

4. predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 1979, 

5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks, 

6. predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979, 

7. predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne 
energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, 

8. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

9. predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za 
leto 1979, 

29» 
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10. predlog zakona o sodnih taksah, 
11. predlog zakona o združevanju kmetov, 
12. predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov, 
13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih, 
14. predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, 
15. predlog stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje poli- 

tike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji, 
16. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju, 
17. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 

validih, 
18. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 

verno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovolicih iz voin 
1912 do 1918, 

19. predlog zakona o spremembi zakona o prekrških, 
20. 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 1975—11978, 

21. predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

22. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki, niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

23. predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spo- 
razuma, 

24. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

25. predlog odloka o pristopu k dogovoru o izdaji doplačilne poštne znam- 
ke »VIII. Mediteranske igre, Split 1979«, 

26. osnutek programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979, 
27. volitve in imenovanja, 
28. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Ker vidim, da 

nihče, prosim, da glasujete! Kdor je za ta dnevni red, naj prosim glasuje! (57 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora določen tak, kakor 
sem ga danes predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in z Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali ekspoze Izvršnega sveta k 3. točki, to je k 
predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in 
opredelitvijo njihovih nosilcev, ki ga bo podal dr. Anton Vratuša, predsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Poleg tega bo na skupnem zasedanju tovariš Marko Bule, vodja naše de- 
legacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, podal poročilo o poteku 
usklajevanje osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 in osnutkov nekaterih drugih aktov, 



13. seja 453 

ki predstavljajo izvedbene akte zvezne resolucije. Skupno zasedanje bo po do 
govoru med predsedniki zborov vodil tovariš Emil Tomažič, predsednik Zbora 
združenega dela. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 1,1. in 12. seje Zbora občin. 

Osnutka zapisnikov 11. in 12. seje Zbora ste prejeli. Ima morda kdo k za- 
pisnikoma obeh sej kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) 

Ce nihče, dajem odobritev zapisnikov na glasovanje! Kdor je za to, da se 
odobrita zapisnika 11. in 12. seje zbora, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 11. in 12. seje Zbora 
občin. 

Zdaj pa prosim delegate, da gremo v veliko skupščinsko dvorano na 
skupno zasedanje! 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovariši! Nadaljujemo sejo našega zbora. 
Najprej bi vas obvestila, da se je število delegatov povečalo še za 4. Medtem 
so prišli še delegati iz občin Ptuj, Cerknica, Novo mesto in Koper, tako da 
sodeluje na seji 60 delegatov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog resolu- 
cije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo 
njihovih nosilcev, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Predstavniki predlagatelja pri tej točki dnevnega reda so tovariš Dušan 
Sinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta, tovariš Štefan Korošec, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in cene, in tovariš Tomaž 
Banovec, namestnik direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za 
družbeno planiranje. 

Ekspoze Izvršnega sveta k predlogu resolucije in k temeljnim razvojnim 
nalogam smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju. Predlog resolucije s 
temeljnimi razvojnimi nalogami je bil objavljen v Poročevalcu št. 24. Poleg 
osnovnega gradiva ste prejeli tudi pregled kriterijev za selekcijo pripomb k 
osnutku resolucije ter pregled smiselno upoštevanih ali neupoštevanih pripomb, 
ki ga je pripravil Izvršni svet. Danes na klop ste prejeli tudi amandma Iz- 
vršnega sveta k predlogu resolucije, prejemate pa še tudi amandmaje iz občin. 

Celotno gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Po pooblastilu Odbora je skupina delegatov, sestavljena iz delegatov 
vseh treh zborov, pripravila tudi predlog stališč in sklepov, ki ste ga danes 
prejeli na klop. 

Obveščam vas, da so na seji navzoči člani Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in člani pravkar omenjene skupine delegatov, ki je predla- 
gatelj predloga stališč in sklepov. Člani Odbora bodo spremljali razpravo de- 
legatov v zboru in se bodo po razpravi sestali, proučili to razpravo in predla- 
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gali morebitne dopolnitve ali spremembe tako predloga resolucije, kakor tudi 
predloga stališč in sklepov. 

Vprašujem poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
skupine delegatov, ki je pripravila predlog stališč in sklepov, tovariša Marjana 
Simiča in poročevalca Zakonodajno-pravne komisije dr. Lojzeta Udeta, če že- 
lita predlog stališč in sklepov oziroma poročili Odbora in Komisije še ustno 
dopolniti! Prosim, besedo ima tovariš Marjan Simič, poročevalec Odbora in 
skupine delegatov! 

Marjan Simič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Medzborovska delovna skupina, ki so jo imenovali posamezni odbori zbo- 
rov, je pripravila predlog stališč in sklepov ob obravnavi predloga resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1979. S tem predlogom smo poskušali na strnjen na- 
čin zajeti številne pripombe k temu dokumentu in poudariti ključne usmeritve 
in akcijske naloge, pri katerih v sedanjem obdobju zaostajamo, in naloge, na 
katere bo potrebno predvsem osredotočiti prizadevanja pri uresničevanju na- 
log v letu 1979. 

V delovni skupini smo se soočili s številnimi pripombami in predlogi za 
dopolnitev priloge, ki vsebuje temeljne razvojne naloge. Skupina ni bila pri- 
stojna, da bi se do teh predlogov opredeljevala, vsekakor pa so bila pri delu 
te komisije postavljena vprašanja o primernosti vključevanja teh nalog na tak 
način, saj te naloge pravzaprav lahko konkretiziramo le v okviru sprejetih 
samoupravnih sporazumov in ustreznih aneksov in v dokumentih in v usmeri- 
tvah odgovornih nosilcev. 

Menimo, da bi morali v bodoče težiti za tem, da bi resolucija kot vsako- 
letni izvedbeni akt družbenega plana vsebovala le tiste konkretne usmeritve in 
ukrepe, ki jih je treba uresničiti za zagotovitev načrtovanega razvoja, oziroma 
le tiste nove naloge posameznih nosilcev družbenega planiranja, ki naj zago- 
tove izpolnitev skupno dogovorjenega razvoja v določenem srednjeročnem ob- 
dobju. Ker ste šele danes zjutraj prejeli na klop predlog stališč in sklepov, 
predlagam v imenu medzborovske delovne skupine sprejetje naslednjih stališč: 

1. Skupščina republike Slovenije sprejema resolucijo o politiki izvajanja 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v 
letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo nji- 
hovih nosilcev. Ob tem pa poudarja, da morajo vsi nosilci planiranja na pod- 
lagi usmeritve in nalog, opredeljenih z resolucijo, s svojimi odločitvami pre- 
vzeti konkretno odgovornost za njihovo uresničitev in tako nadomestiti za- 
ostajanje na tistih področjih, na katerih ugotavljamo realne možnosti za do- 
seganje načrtovanih smotrov razvoja. Takšne odločitve morajo biti tudi pod- 
laga za realno opredeljevanje izhodišč za pripravo naslednjega srednjeročnega 
družbenega plana. 

2. Zaradi zaostajanja pri uresničevanju samoupravnega planiranja, ki za- 
hteva dogovarjanje nosilcev planiranja o medsebojnih odgovornostih pri zdru- 
ževanju dela in sredstev za skupne naložbe z udeležbo v skupnem ustvarjanju 
dohodka, prihaja do pritiskov, da se v letne resolucije vgradijo posamezni no- 
silci nalog in usmeritve, ki bi morale biti konkretizirane v samoupravnih spo- 
razumih in dogovorih o temeljih planov. Skupščina SR Slovenije poudarja, da 
ob tako razširjeni vsebini letne resolucije opredeljujejo politiko razvoja v letu 
1979 predvsem naslednji poglavitni elementi: 
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  uveljavljanje samoupravnega družbenega planiranja kot osnove za na- 
daljnjo preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na vseh področjih in ravne 
družbene reprodukcije; v . , 
  zagotavljanje stabilnejše gospodarske rasti s povečanjem produktiv- 

nosti dela in uveljavljanjem drugih kvalitetnih dejavnikov razvoja; 
  učinkovitejše vključevanje v mednarodno menjavo in krepitev konku- 

renčne sposobnosti slovenskega gospodarstva za nastopanje na tujih trgih; 
  dograjevanje sistema ter opredeljevanje osnov in meril za razporejanje 

čistega dohodka za vse vrste porabe in posebej osebnih dohodkov v odvisnosti 
od realno ustvarjenega dohodka in zlasti produktivnosti dela, 
  vključevanje samoupravnih dohodkovnih odnosov v družbeni repro- 

dukciji, zlasti z združevanjem dela in sredstev za skupna vlaganja, z udeležbo 
v skupno ustvarjenem dohodku, z uveljavljanjem svobodne menjave dela, s 
spreminjanjem odnosov v gospodarjenju z družbenimi sredstvi v bankah in z 
izgrajevanjem spodbud za povečevanje dohodka kot materialnega temelja raz- 
voja. 

3. Skupščina Socialistične republike Slovenije poudarja, da zahteva z reso- 
lucijo dogovorjena politika družbenoekonomskega razvoja v naslednjem letu 
odgovornost nosilcev razvojnih nalog, saj neizpolnjevanje prevzetih obvez- 
nosti pomeni kršitev samoupravnih pravic delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov pri upravljanju in gospodarjenju s sredstvi družbene reprodukcije. Zato 
je treba ključnim vprašanjem, ki nanje opozarja Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije v teh sklepih, v vsakodnevnih družbenopolitičnih aktivno- 
stih nameniti posebno pozornost, v skladu z usmeritvami, opredeljenimi v 
dokumentih družbenopolitičnih organizacij. 

Zato Skupščina Socialistične republike Slovenije opozarja, da je ob ob- 
ravnavanju in sprejemanju zaključnih računov za leto 1978 ter ob njihovi ana- 
lizi potrebno, da delavci v temeljnih organizacijah na podlagi kazalcev gospo- 
darjenja opredeljenih v zakonu o združenem delu, celovito in kritično oce- 
nijo rezultate gospodarjenja in možnosti za razporejanje celotnega prihodka 
v skladu s svojimi potrebami in sprejetimi obveznostmi ter v primeru ugo- 
tovljenih motenj v gospodarjenju sprejmejo odločitve za njihovo odpravljanje. 

4 Pri pripravi osnutka republiškega zakona o družbenem planiranju je 
treba upoštevati opozorila v zvezi z različnim pojmovanj'em vloge in namena 
vsakoletnega planskega izvedbenega dokumenta. Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije se s tem v zvezi zavzema, da mora letni izvedbeni akt vse- 
bovati le tiste konkretne usmeritve in ukrepe, ki jih je treba uresničiti za za- 
gotovitev načrtovanega razvoja, oziroma le tiste nove naloge posameznih no- 
silcev, ki naj glede na spremenjene pogoje gospodarjenja zagotove izpolnitev 
skupno dogovorjenega razvoja v določenem srednjeročnem obdobju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste obrazložitev, kako 
je delala skupina delegatov, in slišali ste vsebino stališč in sklepov, ki naj bi 
jih na koncu te točke dnevnega reda danes sprejel zbor. 

Danes na klop ste, kot rečeno, prejeli pregled vseh amandmajev, ki jih je 
pripravil Izvršni svet na podlagi amandmajev, pobud in predlogov pooblaščenih 
predlagateljev in drugih zainteresiranih dejavnikov, ter smernice in stalisca 
Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije glede aktualnih nalog v 
Socialistični zvezi pri uresničevanju družbenega razvoja v prihodnjem letu 
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z amandmajem k 12. točki temeljnih razvojnih nalog. Prejemate pa tudi amand- 
maje iz nekaterih občin. 

Predlog resolucije s temeljnimi razvojnimi nalogami obravnava na da- 
našnji seji tudi Družbenopolitični zbor, kot zainteresirani zbor v smislu 88. 
člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. Zato smo vam 
poslali poročilo njegovega odbora za družbenoekonomske odnose, v katerem je 
vsebovan predlog stališč in predlogov, ki naj jih ta zbor danes sprejme. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Tone Simrajh, delegat iz Gornje Radgone. Prosim! 

Tone Simrajh: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija občine Gornja Radgona v celoti podpira amandma, ki ga je 
predložila delegacija občine Velenje. Sama predlaga amandma v enakem be- 
sedilu pismeno. 

Opredelitev SOZD Združeno podjetje Iskra kot edinega nosilca razvoja na 
področju profesionalne elektronike in računalništva predstavlja ustvarjanje 
monopolnega položaja za Iskro, kar ni sprejemljivo za današnjo prakso, še 
več, to današnji praksi diametralno nasprotuje. Ob tem je bilo hote ali nehote 
prezrto dejstvo dosedanjega razvoja profesionalne elektronike v okviru več 
tozdov v SOZD Gorenje. 

Delegacija ne more sprejeti odgovora avtorjev predloga iz razloga, ker 
imamo pri nas načelo kontinuiranega planiranja in ker menimo, da je v do- 
sedanjih razgovorih SOZD Gorenje podalo dokaj jasno iniciativo. S takim 
stališčem in opredelitvijo smo prizadeti zlasti mi v občini Gornja Radgona, kjer 
posluje OZD Gorenje Elrad. 

Profesionalna elektronika je eden izmed elementov sedanjega in načrto- 
vanega razvoja. Ob tem ne gre prezreti, da sta v občini Gornja Radgona od 10 
krajevnih skupnosti razviti samo 2 in da Gorenje — Elrad načrtuje svoj razvoj 
prav v nerazvitih krajevnih skupnostih Crešnjevci in Zbigovci. Taka oprede- 
litev predloga resolucije posredno ruši tudi koncept razvoja manj razvitih in 
obmejnih območij. 

Enako stališče ima naša delegacija tudi do obravnave računalništva, saj je 
z vključitvijo Elektrotehne v družino Gorenje le-ta postal drugi nosilec te pro- 
pulzivne panoge. Kolikor bi v Gorenju izostal program razvoja računalništva, 
bi to povzročilo skrčenje programa razvoja Elrada. 

Zaradi tega predlagam, da amandma delegati na današnjem zasedanju 
sprejmejo in z njegovo vsebino dopolnijo resolucijo o izvajanju politike druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 in opredelitev 
njihovih nosilcev. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Delni odgovor ste dobili že 
v ekspozeju predsednika Izvršnega sveta. Besedo ima tovariš Ernest Stesl, de- 
legat iz občine Maribor. Prosim! 

Ernest Stesl: Tovarišica predsednica, tovariši delegati in tovarišice 
delegatke! Skupina delegatov v občini Maribor predlaga, da sprejmete štiri 
amandmaje k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v letu 
1979 oziroma k temeljnim razvojnim nalogam. Ti amandmaji so: 

1. V drugem poglavju temeljnih razvojnih nalog naj se na strani 22 v 8. 
odstavku za drugim stavkom doda naslednje besedilo: »Izdelan bo projekt za 
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pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto Šentilj—Pesnica in izvedeni 
ustrezni upravno-tehnični postopki za začetek gradnje.« 

Obrazložitev: Izgradnja cestnega odseka Šentilj—Pesnica je vključena v 
dogovor o temeljih družbenega plana Slovenije za obdobje 1976—1980 in v 
srednjeročni plan vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest 
v Socialistični republiki Sloveniji za obdobje 1976—,1980 enakovredno z vsemi 
nalogami, ki jih predvideva tudi predlog resolucije. V skladu z določilom iz 
srednjeročnega plana Republiške skupnosti za ceste, da bo prioriteta izgradnje 
posameznih avtocest in odcepov določena na podlagi študij upravičenosti, ni 
dopustno izločati posameznih avtocestnih odsekov, ker je znano, da te študije 
niso bile opravljene. 

Menimo, da je ta amandma utemeljen tudi z ugotovitvijo, da so v pred- 
logu resolucije upoštevani vsi odseki avtocest, ki so vključeni v temelje druž- 
benega plana Socialistične republike Slovenije in v srednjeročni plan Republi- 
ške skupnosti za ceste, izpadel pa je le odsek avtoceste Šentilj Pesnica. Iz- 
ločitev odseka avtoceste Šentilj—Pesnica bi imela težke posledice za začetek 
del na tej cesti in usklađenost z izgradnjo ustreznega odseka pyrinske avto- 
ceste ne bi bila dosežena. 

2. V drugem poglavju temeljnih razvojnih nalog naj se 6. odstavek na str. 
22 delno spremeni, in sicer tako, da se glasi: »Republiška skupnost za ceste bo 
začela dela prve etape rekonstrukcije mejnega prehoda Šentilj, tako da bo 
etapa zaključena do začetka sezone v letu 1980.« 

Obrazložitev: Obseg in vrsta del v predlogu resolucije nista pravilno opre- 
deljena. Ne gre namreč za razširitev, temveč za izvedbo prve etape rekonstruk- 
cije, ki obsega predvsem izgradnjo ploščadi za tovorna vozila in nov prehod 
za tovorni promet. Prva etapa je načrtovana tako, da bo v območju mejnega 
prehoda Šentilj služila le tovornemu prometu. 

3. V 2. poglavju temeljnih razvojnih nalog naj se v 2. odstavku za besedo 
»Tezno« doda besedilo: »V skladu z bodočimi potrebami proste skladiščno- 
transportne cone«. 

Obrazložitev: V skladu z obravnavano problematiko razvoja kompleksnega 
prometa v Socialistični republiki Sloveniji in s sprejetimi stališči o politiki 
skladnega razvoja prometa potekajo v občini Maribor intenzivne priprave za 
izvajanje širšega slovenskega programa, s katerim se uveljavljajo sprejeta sta- 
lišča o uvajanju enotnega sistema integralnega transporta v blagovnem pro- 
metu. Prav to pa zahteva vključitev tega pomembnega programa v slovensko 
resolucijo za leto 1979. 

4. V poglavju 5. 8 temeljnih razvojnih nalog na strani 26 naj se doda novo 
poglavje 5. 9 z naslovom »Na področju tekstilne industrije«, ki naj vsebuje 
naslednje besedilo: »Organizacije združenega dela, Poslovna skupnost tekstilne 
industrije in Splošno združenje tekstilne industrije bodo v letu 1979 na osnovi 
sprejetih ocen o smereh nadaljnjega razvoja tekstilne industrije v Sloveniji: 

— sestavili program za načrtno uresničevanje zastavljenih ciljev in ob- 
ravnavali predlog srednjeročnega plana tekstilne industrije Socialistične re- 
publike Slovenije za obdobje 1981—'1985; 

— pospešili povezovanje med organizacijami združenega dela za nadaljnjo 
delitev proizvodnih programov, večjo dohodkovno in poslovno soodvisnost in 
organiziranejši nastop na domačem in tujih tržiščih. 
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■— z modernizacijo, boljšo notranjo organizacijo dela in sodobnim desig- 
nom ter kreatorstvom zvišali produktivnost dela, uvedli nove tehnološke po- 
stopke in dosegli višjo uporabno in prodajno kakovost tekstilnih izdelkov; 

— povečali v okviru možnih zunanjih plasmajev udeležbo proizvodnje za 
izvoz ter dosegli višjo stopnjo samoorganiziranosti za nastope na zunanjih 
tržiščih; 

— v večji meri razvili in prilagodili razvojno-raziskovalno delo aktualnim 
problemov tekstilne industrije.« 

Obrazložitev: O smereh nadaljnjega razvoja tekstilne industrije v Socia- 
listični republiki Slovenije so razpravljali Predsedstvo Gospodarske zbornice 
Slovenije, republiški sindikati, odbor sindikata delavcev tekstilne industrije 
ter usnjarsko-predelovalne industrije. V razpravo pa so se vključile tudi vse 
organizacije združenega dela in temeljne organizacije združenega dela tekstilne" 
industrije. Zaključke iz razprave in oceno položaja tekstilne industrije je ob- 
ravnaval tudi slovenski kongres sindikatov. 

Ob proslavi 150-letnice tekstilne industrije so bile ocene o osnovnih smereh 
razvoja tekstilne industrije javno verificirane, poudarjeno pa je tudi bilo, da 
ima tekstilna industrija pomembno vlogo v gospodarstvu in so odveč vsa raz- 
mišljanja o tem, ali ima tekstilna industrija kot delovno intenzivna panoga 
sploh še svoje mesto v nadaljnjem razvoju slovenskega gospodarstva. Dejstvo 
je, da obstaja vrsta gospodarskih in socialnih razlogov, zaradi katerih bo imela 
tekstilna industrija vedno pomembno mesto tudi v razvoju slovenskega go- 
spodarstva. Iz navedenega izhaja, da je nujno, da to panogo ustrezno oprede- 
limo tudi v resoluciji kot samostojno panogo in je ne enačimo z usnjarsko pre- 
delovalno industrijo, kot je navedeno v selekciji pripomb k osnutku resolucije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc Sve- 
tel j, delegat iz občine Kamnik. Prosim! 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za Zbor združenega dela in za Zbor občin sta na 
skupni seji 20. 12. obravnavali predlog resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—il980 v letu 1979 s temeljnimi na- 
logami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil njen izvršni svet. 

Pri obravnavi predloženih aktov v podrobnostih sta skupini sklenili pred- 
lagati k posameznim točkam predloga resolucije naslednje dopolnilne pred- 
loge: 

1. V točki 2 priloge k resoluciji naj se na koncu besedila o cestni infra- 
strukturi zadnji odstavek dopolni tako, da se v celoti glasi: »Nadaljevala se 
bodo dela pri modernizaciji regionalnega cestnega omrežja in v tem okviru 
pospešila gradnja mestnih obvoznic.« 

2. V točki 5. 7 priloge »Na področju gradbeništva, industrije gradbenega 
materiala in nekovin«, na strani 26, naj se na koncu doda nov odstavek, ki naj 
se glasi: »Organizacije združenega dela v okviru SOZD Slovenija papir bodo 
skupaj z Gospodarsko zbornico proučile možnosti za nadaljnji razvoj Rudnika 
kaolina Crna in se na osnovi sprejetega programa dogovorile za skupna vla- 
ganja v raziskavo zalog kaolinske rude in v tehnologijo za zboljšanje kvalitete 
kaolin a«. 
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Skupščina občine Kamnik je na sejah zborov 20. in 21. novembra letos 
obravnavala osnutek republiške resolucije in pripombe tudi pismeno posredo- 
vala Republiški skupščini. 

Skupini ugotavljata, da sta bili navedeni pripombi že posredovani k osnut- 
ku resolucije, vendar v predlogu nista upoštevani. Skupini menita, da podtočka 
1 ni dovolj, da ni dovolj, da je pripomba vnesena v plan Republiške skupnosti 
za ceste, ampak bi se morala ta dela vključiti tudi v predlog resolucije. 

Hkrati ugotavljata tudi, da predlog pod točko 2 ni vključen v predlog 
resolucije in tudi ni ustreznega pojasnila, po kakšnih kriterijih so bile posa- 
mezne delovne organizacije iz te panoge vključene v resolucijo. To tudi ni 
razvidno iz pregleda kriterijev za selekcijo pripomb k osnutku resolucije. Glede 
na določila predloga srednjeročnega družbenega plana, da se moramo usmer- 
jati v domače surovine, menimo, da je problematika Rudnika kaolina Crna 
tako pomembna, da ne moremo prepustiti odločitve o usodi rudnika sami or- 
ganizaciji združenega dela, ki se v tem trenutku bori z velikimi problemi, z 
izgubami, oziroma občini, temveč se moramo v okviru združenega dela in mi- 
slimo, da je najprimernejše v okviru SOZD Slovenija papir in ostalih porab- 
nikov kaolina, dogovoriti o skupnem razvojnem programu in vlaganjih za 
realizacijo tega programa. Zato menimo, da je vključitev pripombe v predlog 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SRS za obdobje 1976—1980 
v letu 1979 zelo pomembna za nadaljnji razvoj in obstoj te organizacije. 

Postavili smo torej vprašanje nadaljnjega razvoja Rudnika kaolina Crna 
kot proizvajalca domače surovine, pomembne za papirno industrijo in indu- 
strijo barv. Ne predlagamo amandmajev, ker jih nismo mogli predložiti pravo- 
časno, niti nismo zbrali podpisov. Želimo pa jasen odgovor oziroma stališče Iz- 
vršnega sveta do tega vprašanja, ki presega okvire občine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Svetelj! Besedo ima 
tovariš Zvonko Perlič, delegat iz občine Celje. Prosim! 

Zvone Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin Skupščine SR Slovenije, 
predlaga 3 amandmaje k predlogu resolucije za leto 1979. Ti se nanašajo na 
tovarno EMO, na tovarno Cinkarna Celje in prav tako na izgradnjo telekomu- 
nikacijskega objekta v Celju. Ce mi dovolite, bi vam na kratko posredoval te 
amandmaje. 

Točka 5. 5 »Na področju kovinske industrije«: Predlagamo, da se v reso- 
lucijo vnese naslednja razvojna opredelitev tovarne EMO Celje: »Na pod- 
ročju prestrukturiranja proizvodnje bo delovna organizacija EMO Celje pri- 
stopila k izgradnji tovarne energetske opreme in nadaljevala razvojno sana- 
cijo v smislu prestrukturiranja celotne proizvodnje.« 

Prvi razgovori glede tega vprašanja so potekali že leta 1976 v Gospodarski 
zbornici Slovenije, v grupaciji kotlogradnje pa tudi o pričetku izgradnje kot- 
lovskega programa za industrijo v tovarni EMO Celje. 

Omenjena proizvodnja je opredeljena v srednjeročnem programu razvoja 
delovne organizacije. Takrat ko je bil EMO Celje še v sestavu SOZD Iskra, so 
bile zadeve glede razvojnega programa dogovorjene tudi na tem nivoju. Tako 
je bil EMO Celje v sestavi SOZD Iskra posredno tudi udeleženec dogovora o 
temeljih srednjeročnega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 
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Z ekonomskim elaboratom je dokazana ekonomska upravičenost izgradnje 
tovarne energetskih naprav, saj gre praktično za kompletne naprave za čišče- 
nje in pripravo vode, za izgorevalne naprave, za proizvodnjo pare, ne samo 
tehnološke, temveč tudi pare za ogrevanje, kar je mogoče dopolniti z internimi 
elektroagregati, za filtre za dimne pline in drugo, kar se vključuje v sanacijo 
ekoloških razmer. Elaborat je bil predložen Inštitutu pri Ljubljanski banki in 
nanj ni bilo bistvenih pripomb. 

Izvajanje tega programa je za delovno organizacijo EMO izredno po- 
membno, saj hkrati nudi tudi možnost za zaposlitev invalidnih delavcev, se 
pravi delavcev, ki so manj sposobni za opravljanje težjih del v proizvodnji, in 
pa delavcev, ki jih je potrebno prerazporediti iz drugih temeljnih organizacij, 
predvsem iz temeljne organizacije posoda, kar je ključni problem EMO Celje. 
Z določenimi spremembami tehnoloških postopkov in z izboljšanjem organi- 
zacije dela je prišlo v tej temeljni organizaciji do občutne prezaposlitve. 

Projekt bo med drugim znižal uvoz tovrstnih naprav na minimum in 
hkrati omogočal izvoz v dežele tretjega sveta. Razgovori in dogovori o tem že 
potekajo v nekaterih večjih trgovskih organizacijah. 

O predlogu izgradnje je razpravljal Odbor podpisnikov družbenega do- 
govora o temeljih plana 18. decembra letos in dal načelno soglasje k predlo- 
ženemu stališču. Prav tako smo povabili k sodelovanju Zavod za planiranje 
SRS, ki bo strokovno obdelal vprašanja nadaljnje izgradnje. 

Kot sem že omenil, je investicija izredno pomembna, saj je EMO že nekaj 
let v sanaciji in predstavlja širši problem. Zato smo tudi v Celju izredno za- 
interesirani, da pride do takšne izgradnje, ki pomeni tudi v dohodkovnem 
smislu razreševanje dokaj težke situacije v tovarni EMO. 

K točki 5. 3. »Na področju kemične in gumarske industrije« predlagamo, 
da se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki naj se glasi: 

»Vprašanje zagotovitve potrebnih sredstev za zmanjševanje obstoječe eko- 
loške problematike bo Cinkarna Celje reševala v 1979. letu ob sodelovanju 
Izvršnega sveta SR Slovenije in Gospodarske zbornice SR Slovenije s prehod- 
nimi krediti poslovnih bank, dokler ne bo sklenjen poseben družbeni dogovor, 
ki bo sistemsko uredil način in pogoje združevanja ter koriščenja sredstev, na- 
menjenih za reševanje ekološke problematike v SR Sloveniji.« 

Zahtevo utemeljujemo s tem, da je potrebno glede na sprejeti akcijski pro- 
gram o ekonomski in ekološki sanaciji Cikarne rešiti obstoječo ekološko pro- 
blematiko. Prav gotovo ste bili iz javnih občil seznanjeni, da je v Celju v mi- 
nulem obdobju potekala zelo intenzivna in poglobljena razprava o ekonomski 
in ekološki sanaciji in pri tem je bila dosežena velika enotnost glede izvajanja 
programa ekonomske in ekološke sanacije in dana obljuba Celju in občanom 
Celja, da se bo ta problematika začela že v letu 1979 razreševati mnogo kon- 
kretneje in dosledneje, kot se je doslej. 

Program je izdelan, sredstev pa ni dovolj. Zato tudi predlagamo takšno 
rešitev. Ob tem želim poudariti, da je vzhodnonemški partner ponudil sode- 
lovanje pri sanaciji ekoloških razmer. Mislimo, da obstajajo realne možnosti, da 
se s sprejetjem takšnega stališča, pri katerem brezpogojno vztrajamo, doseže 
uresničevanje tega programa v letu 1979. 

Mislim, da so bile besede predsednika Izvršnega sveta v ekspozeju danes na 
seji dovolj globoke in dovolj resne, da jih lahko ponovim, namreč da je boj za 
varstvo človekovega okolja sestavni del boja za razvoj proizvajalnih sil in ce- 
lotnega procesa družbene reprodukcije. To je naloga, ki zahteva stvarno ukre- 
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panje na vseh ravneh, predvsem pa v občinah. Tega se zavedamo, tega smo se 
lotili, in zato predlagamo, da Skupščina to tudi sprejme. Zavedamo se, da je v 
Sloveniji še več področij, ki zahtevajo ukrepanje na področju ekoloških raz- 
mer, vendar pa menimo, da vsega naenkrat seveda ne bomo zmogli. Celjani 
pa smo s pripravo tega programa tako daleč, da menimo, da izpolnjujemo tudi 
pogoje za uvrstitev v resolucijo in takšno reševanje naše ekološke situacije. 

Tretji amandma se nanaša na graditev telekomunikacijskega centra Golo- 
vec v Celju in spada pod točko 2, »Na področju prometa in zvez«. Doda naj se 
besedilo: »Nadaljevala se bo izgradnja telekomunikacijskega centra Golovec 
v Celju«. 

Gre za novo glavno avtomatsko telefonsko centralo, prek katere bo po- 
tekal ves telefonski promet celjskega področja z ostalimi področji v Sloveniji 
in Jugoslaviji ter s svetom. Poleg glavne avtomatske telefonske centrale tipa 
metaconta 10 C bo tu montirana visokofrekvenčna oprema za povezavo s cen- 
tralami v omrežni skupini telefonskih central Celje z omrežnimi skupinami 
drugih področij Slovenije in Jugoslavije. 

Telekomunikacijski center Golovec v Celju je investicija slovenskega po- 
mena. PTT stavba v Celju ne dopušča nadaljnjega razširjanja telefonskih ka- 
pacitet, ker ne ustreza glede nosilnosti, ni potresno varna in je v radijski senci, 
kar onemogoča izgradnjo radiorelejnih zvez. 

Po izgradnji mednarodne in tranzitne telefonske centrale Ljubljana je to 
največja investicija v PTT prometu v Sloveniji, saj znaša proračunska vred- 
nost 250 milijonov dinarjev. Menimo, da je pravilno, da dobi ustrezno mesto 
v resoluciji SR Slovenije za leto 1979. 

Podpiramo amandma, ki ga je predložila skupina delegatov občine Ve- 
lenje glede proizvodnje računalnikov, posebej še vhodnih in izhodnih enot. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Perlič! Besedo ima tovarišica 
Marjana Hojan, delegatka iz občine Velenje. Prosim! 

Marjana Hojan: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati skupine de- 
legatov za Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije so obravna- 
vali predlog temeljnih razvojnih nalog v letu 1979 in sprejeli naslednji sklep: 

Delegati predlagamo k predlogu temeljnih razvojnih nalog v letu 1979 
amandma. V prilogi resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Soci- 
alistične republike Slovenije za obdobje 1976—>1980 v letu 1979, z nazivom 
Temeljne razvojne naloge v letu 1979 in opredelitev njihovih nosilcev, predla- 
gamo k točki 5. 6 spremembe in dopolnitve: 

Sedanji 3. odstavek naj postane drugi odstavek in se dopolni tako, da se 
za besedo »elektronike« dodata besedi »in računalništva«. 

Sedanji drugi stavek drugega odstavka postane tretji stavek in se dopolni 
tako, da se besede »proizvodnjo in razvoj« nadomestijo z besedami »razvoj 
in proizvodnjo«, za besedo proizvajalci se dodata besedi »v Sloveniji« in beseda 
»bodo« pa nadomesti z besedami »bosta sestavljeni organizaciji združenega dela 
Gorenje in Združeno podjetje Iskra«. 

Sedanji prvi, tretji in četrti stavek drugega odstavka postanejo četrti 
odstavek. 

Doda naj se nov peti odstavek, ki se glasi: »Sestavljena organizacija zdru- 
ženega dela Gorenje bo povečala vlaganje v razvoj in proizvodnjo raču- 
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nalniških sistemov delta. S tem bo pospeševala hitrejšo uporabo računalnikov 
na poslovnem in procesnem področju. V ta namen bo pospešeno razvijala 
proizvodnjo vhodno-izhodnih enot. Gorenje SOZD bo še pospešeno delovala 
za razvoj in realizacijo sodobnih komunikacijskih sistemov in naprav za prenos 
in distribucijo informacij. Na področju medicinske tehnike bo nadaljevala 
razvoj naprav in sistemov, ki bodo omogočili bolj kompleksno in kvalitetno 
ponudbo.« 

Obrazložitev: Od sprejetja samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
so potekla tri leta. V tem času so se spremenili pogoji in potrebe na področju 
razvoja in proizvodnje računalniških sistemov. Podpisniki dogovora o temeljnih 
planov so dolžni in imajo pravico delovati v okvirih dogovora, nikakor pa ne 
more iz dogovora izhajati monopol nad določenimi proizvodnimi panogami. Ker 
so v času od sprejetja samoupravnega sporazuma o temeljih planov v Socia- 
listični republiki Sloveniji v SOZD Gorenje nastali pogoji za razvoj računal- 
ništva, je nujno, da se Gorenje vključi med nosilce razvojnih nalog v letu 1979. 

Planiranje je proces dogovarjanja in ukrepanja za prihodnost. To pa po- 
meni, da mora upoštevati realnost, možnost in potrebe. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo ni 
več. Zeli >ob tej točki še kdo od delegatov besedo? Prosim, tovariš Svetelj! 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Prosim predsedstvo, če lahko da pojasnilo glede rokov za predlaganje amand- 
majev. Izgleda, da so nejasnosti in prosim, če bi v zvezi s tem dali ustrezna 
pojasnila! 

Predsednica Silva Jereb: Menimo, da bi vse predloge, ne glede na to, 
ali imajo 10 podpisnikov ali ne, zdaj ko bomo prekinili sejo, obravnaval Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj v sodelovanju s predlagatelji in pri- 
pravil poročilo Zbor pa bo nato odločil, kakor bo pač menil, da je najbolj prav 
in najbolj v skladu z osnovnimi usmeritvami iz resolucije. 

2eli še kdo besedo? Prosim, tovariš Stojan Makovec, delegat iz občine 
Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija me je pooblastila, da opozorim na problem, ki je nastal 
v zadnjem času v živinoreji. Predlagamo, da Izvršni svet prouči možnosti za 
uskladitev cen na področju živinoreje in mleka ter ostalih kmetijskih proiz- 
vodov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Makovec! Se kdo želi 
besedo? Prosim, tovarišica Zdenka Jurančič, delegatka iz občine Kranj! 

Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov 
za slovensko skupščino v Kranju, tako za Zbor občin kot za Zbor združenega 
dela, sta ob razpravi o gradivu za današnjo sejo in ob informaciji iz dnev- 
nega časopisja, ki so nakazovale današnje amandmaje delegatov iz občine Ve- 
lenje v zvezi z opredelitvijo SOZD Gorenje kot enega izmed nosilcev nalog 
razvojne politike na določenem področju, bolj pozorno proučili določene akte 
in pripombe, posebno tudi zato, ker imamo na teritoriju naše občinske skup- 
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ščine Sestavljeno organizacijo združenega dela Iskra. Na -osnovi pripomb, mnenj 
in stališč delegatov temeljnih delegacij iz SOZD Iskra in na osnovi razprave 
ostalih članov te skupine delegatov, bom podala skupno mnenje. 

Danes obravnavamo predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v naslednjem letu in s tem tudi 
temeljne razvojne naloge v letu 1979 in opredelitev nosilcev. Gre torej za akte, 
ki se nanašajo na uresničevanje dogovora o temeljih družbenega plana naše 
republike in morajo biti v celoti usklađeni z dogovorom o temeljih družbenega 
plana naše republike kot tudi z družbenim planom SR Slovenije za obdobje 
1976—1980. Ugotovili smo, da je po določilih 18. člena zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja s samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih 
plana potrebno določiti skupne interese in cilje, zaradi katerih se sklepajo in 
v njih urejajo medsebojni odnosi, pravice, odgovornosti in obveznosti za nji- 
hovo uresničevanje. Samoupravni sporazum oziroma dogovor o osnovah plana 
je obvezen za tiste, ki ga sklepajo. V 19. členu dogovora o temeljih plana za 
obdobje 1976—1980 je SOZD Iskra določena kot podpisnik oziroma nosilec 
razvoja za področje profesionalne elektronike. 

Izhajajoč iz zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije pa lahko skladno z načelom kontinuiranega plani- 
ranja in pod določenimi pogoji pristopajo med podpisnike s tega področja 
tudi druge organizacije združenega dela. Vendar obstoja za to en pogoj. Ta 
pogoj je ta, da sprožijo postopek za pristop k dogovoru in da ponudijo 
povsem konkretne obveznosti, usklađene s temeljno razvojno politiko repu- 
blike in z dogovorjeno delitvijo dela na tem področju, to je s politiko, ki jo vse- 
bujejo osnovni kriteriji družbenega plana za obdobje 1976—80. S predloženimi 
dopolnitvami morajo soglašati tudi ostali podpisniki dogovora, ker se z vsako 
spremembo spremene za nekatere podpisnike tudi njihove obveznosti. Taka 
pobuda, kot so jo danes razložili, je zame povsem logična, sprejemljiva, vendar 
menim, da ni naslovljena v pravem trenutku na pravi naslov. 

Kot je razvidno iz časopisa Delo z dne 20. decembra letos, je tudi Predsed- 
stvo Gospodarske zbornice obravnavalo predlog resolucije v letu 1979 in ob tej 
obravnavi predlog za dopolnitev resolucije zavrnilo z utemeljitvijo, da je treba 
sprožiti predhodni postopek za spremembo dogovora o temeljih srednjeroč- 
nega plana in prevzeti odgovornost za uresničevanje konkretnih razvojnih nalog. 
Postopek za dopolnitev ali spremembo dogovora je treba poslati ostalim 
podpisnikom in zagotoviti, da bo prevzete naloge novi podpisnik uspešno iz- 
polnil. Torej je, še enkrat povem, po mojem mnenju treba izpeljati postopek, 
kot ga zahteva zakon o temeljih družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije. 

V pripravah na današnje zasedanje smo obravnavali še posebej pazljivo 
tudi pregled kriterijev za selekcijo pripomb k osnutku resolucije o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1979, ki ga je podal Izvršni svet. Menimo, 
da je predloženi tekst na 13. strani tega pregleda povsem sprejemljiv, še posebej 
tudi zato, ker navaja in spodbuja organizacije združenega dela, da se pri orga- 
niziranju za izvajanje naštetih nalog medsebojno povezujejo. Tako povezovanje 
je nujno zaradi racionalne izrabe kadrov, ki jih vsaj za področje, kjer uva- 
jamo nove, zahtevne proizvode s področja profesionalne elektronike, ni dovolj. 
Skratka, zavzemam se v imenu delegatov občine Kranj za izvajanje prej na- 
vedenih določil zakonov, za izvajanje nalog, ki jih moramo posamezni no- 
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silci družbenega planiranja uresničiti, preden pridejo določeni akti v razpravo 
v Skupščini. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Jurančič! Zeli še kdo 
besedo? Prosim, Dimitrij Živec! 

Dimitrij Živec: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija Obalne 
skupnosti občin predlaga amandma k temeljnim razvojnim nalogam v letu 
1979 in k opredelitvi njihovih nosilcev. 

Peti stavek 5. odstavka druge točke temeljnih razvojnih nalog naj se do- 
polni tako, da se za besedo »priključek« postavi vejica, na koncu pa nada- 
ljuje z besedilom »in začela se bo gradnja cestnega odseka Ruda—Strunjan«. 

Obrazložitev: Za obalno cesto je z družbenim dogovorom določen 10-letni 
program kontinuirane gradnje, ki predvideva v letu 1979 tudi začetek gradnje 
cestnega odseka Ruda—Strunjan. 

Glede na to, da osnutek temeljnih razvojnih nalog v letu 1979 tega ni 
vključeval, smo delegati ob razpravi o osnutku resolucije predlagali, da se 
začetek gradnje tega objekta naknadno upošteva pri oblikovanju predloga re- 
solucije oziroma njene priloge. Ta popravek ni bil upoštevan, pa tudi predlog 
ni zajet v pregledu neupoštevanih pripomb. 

Družbenopolitični zbor Obalne skupnosti je 21. decembra 1978 obravnaval 
gradnjo obalne ceste, ugotavljal kasnitve, ki nastajajo pri realizaciji tega ob- 
jekta in se odražajo v vedno bolj težavnem premagovanju prometnih zastojev, 
zlasti ob konicah turistične sezone. Med drugim je tudi sklenil, naj delegat 
Skupščine Obalne skupnosti v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slo- 
venije predloži amandma k temeljnim razvojnim nalogam, ki bo predvideval 
poleg že naštetih objektov obalne ceste, katerih gradnja bo končana ali se bo 
nadaljevala, tudi začetek gradnje odseka Ruda—Strunjan. Pri tem ponovno 
opozarjamo, da gre v bistvu za že dogovorjeno nalogo, to je za objekt, ki je 
vključen v samoupravne sporazume in družbene dogovore, na katerih temelji 
družbeni plan. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! To je bil tovariš Dimitrij Živec, 
delegat Obalne skupnosti Koper. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo. Obveščam vas, da sta pismene amandmaje predložili 
tudi delegaciji iz Lendave in Mozirja. 

Prekinjam to točko dnevnega reda. Prosim člane Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in člane skupine delegatov, da se sestanejo v 
sobi 209, da proučijo razprave delegatov na seji zbora in amandmaje in da 
predlagajo v skladu z osnovnimi usmeritvami iz resolucije, upoštevaje krite- 
rije za selekcijo, ki pa morajo biti seveda obrazloženi, in stališča in sklepe, 
ki naj bi jih zbor danes sprejel, amandmaje ali pa spremembe in dopolnitve 
predloga stališč in sklepov, ki ste ga danes dobili. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1979, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dragana Mozetiča, 
namestnika republiške sekretarke za finance. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne.) 
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Predlog zakona ste dobili. Tudi pri tem aktu Izvršni svet predlaga, da ga 
obravnavamo po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. Ta predlog je Izvršni svet posebej obrazložil. 

O tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji 
fazi kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za ta predlog Izvršnega sveta, 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 zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
tovariš Franc Štrakl in Komisije dr. Lojze Ude poročili tudi ustno dopol- 
niti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
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 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika 
republiške sekretarke za finance. Zeli tovariš Mozetič besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca Odbora tovariš Strakl in Komisije dr. Ude, poročili ustno do- 
polniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Odbora za finance k 3. členu, ki je 

razviden iz njegovega poročila z dne 18. 1.2. 1978. S tem amandmajem soglaša 
Zakonodaj no-pravna komisija. Prosim tovariša Mozetiča, da se izreče o aman- 
dmaju! (Z amandmajem se strinja.) Kdor je za amandma Odbora za finance, 
naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora za finance k 
3. členu. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, 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 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979, ki ga je Skupščini predložil 
v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika 
republiške sekretarke za finance. Zeli tovariš Mozetič besedo? (Ne.) 
30 
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Predlog zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Za- 
konodaj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Alojz Pretnar, delegat iz občine 
Kočevje. Prosim, tovariš Pretnar! 

Alojz Pretnar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija iz občine Kočevje je na svoji seji 22. 12. 1978 razpravljala o 
predlogu zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih organizacij za leto 1979. 

Pooblastila me je, da glasujem za predlog, da pa hkrati opozorim na tole: 
O osnutku tega zakona smo razpravljali na 1)1. seji zbora. Delegati so takrat 
upravičeno predlagali, da se kot odbitna postavka razume tudi odstotek pri- 
spevne stopnje za stanovanjsko izgradnjo nad 6 %. Predlagatelj zakona je na 
osnovi te razprave korigiral 2. točko drugega odstavka 4. člena, in sicer tako, 
da je povišal stopnjo od 6 % na 6,5 %. Odbor za finance je k temu predlagal 
amandma z obrazložitvijo, da je stopnja, višja od 6 % prispevka na stano- 
vanjsko izgradnjo uvedena le v nekaterih občinah. Glede na samoupravne 
sporazume v občinah je trditev Odbora za finance točna. Ta trditev pa ne velja 
glede dejanskega prispevka, ki ga izplačajo temeljne organizacije, ki imajo 
pravico, da na osnovi internih samoupravnih aktov povečajo stopnjo glede na 
stanovanjske probleme svojih delavcev. Večina temeljnih organizacij v naši 
občini na ta način izloča več kot 6,5%. Kot že rečeno, se naša delegacija strinja 
s predlogom zakona oziroma amandmaji Odbora za finance, hkrati pa predlaga, 
da predlagatelj zakona to dejstvo upošteva v letu 1980. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Vi se strinjate tudi z amandmajem 
Odbora za finance? (Da.) 

Želi še kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju 
Odbora za finance k 4. členu, ki je razviden iz njegovega poročila z dne 
18. 12. 1978. Soglašata s tem amandmajem Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) 
Kdor je za amandma Odbora za finance k 4. členu, naj prosim glasuje! (56 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat se je 
glasovanja vzdržal.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma Odbora za finance 
k 4. členu. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki nape- 
tosti za financiranje energetskih objektov, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Draga Petroviča, člana Iz- 
vršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za energetiko. Želi pred- 
stavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
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Predlog zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poro- 
čevalca Odbora tovariš Franc Strakl in Komisije dr. Lojze Ude, poročili tudi 
ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
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 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Janeza Hribarja, pomočnika republiškega 
sekretarja za urbanizem. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo 
po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Ta predlog je Izvršni svet posebej obrazložil. O tem, ali 
bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi, kot predlog 
zakona, pričenjam razpravo. Zeli o tem kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (57 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili dopolniti. (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
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 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1979, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, 
namestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Oblak, re- 
publiški podsekretar! 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 temelji na izhodiščih za sestavo republiškega proračuna in na izhodiščih 
za gibanje splošne porabe v občinah, ki jih je sprejela Skupščina 23. novembra 
letos. Temelji tudi na določilih zakona o financiranju splošnih družbenih po- 
treb v družbenopolitičnih skupnostih ter je usklađen s predlogom resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za ob- 
30» 
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dobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami 
in opredelitvijo njihovih nosilcev. 

Ob sprejemanju izhodišč za sestavo proračuna Socialistične republike Slo- 
venije v zborih Skupščine so bila dana vprašanja, ali bodo dopolnjevanim ob- 
činam za nove naloge na področju pravosodnega sistema zadoščala preusmer- 
jena sredstva, zagotovljena od sodnih taks in prekrškov. Poleg tega je bila po- 
stavljena zahteva, da ni mogoče omejevati negospodarskih investicij v dopol- 
njevanih občinah in da je treba glede na dogovor med občinami izenačiti raven 
osebnih dohodkov v občinskih državnih organih. 

V zborih Skupščine je bilo sprejeto stališče, da mora splošna poraba na- 
raščati počasneje od rasti družbenega proizvoda, vendar naj bi taka omejitev 
veljala le za naloge občin v letu 1978. 

Za nove naloge v dopolnjevanih občinah, predvsem v zvezi z ustavno pre- 
obrazbo pravosodja, bodo le-tem zagotovljena dopolnilna sredstva, če z od- 
odstopljenimi sredstvi ne bodo pokrile svojih obveznosti do novih temeljnih 
sodišč in tožilstev. Negospodarske investicije v dopolnjevanih občinah bodo do- 
ločene v obsegu, ki bo dogovorjen za posamezno občino na podlagi meril, ki 
jih bo določil Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. 

V takih primerih bo torej občinam omogočeno najemanje kreditov pri 
poslovnih bankah. Sredstva za lastno udeležbo in za anuitete v naslednjih letih 
pa bodo zagotovljena v dopolnilnih sredstvih. 

V letu 1979 bo tudi dopolnjevanim občinam omogočeno, da bodo na podlagi 
aneksa k družbenemu dogovoru usklajevale osebne dohodke enako kot v re- 
publiških organih. Ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da osebni dohodki de- 
lavcev v državnih organih še vedno zaostajajo za nivojem realne rasti osebnih 
dohodkov v gospodarstvu. 

Obseg splošne porabe v občinah je pogojen z rastjo družbenega proizvoda v 
posamezni občini, poleg tega s financiranjem novih obveznosti v zvezi z re- 
organizacijo pravosodja, dejavnosti na področju prostorskega planiranja in ne- 
gospodarskih investicij na področju notranjih zadev. 

V predlogu zakona o proračunu za leto 1979 so upoštevana stabilizacijska 
prizadevanja, ki izhajajo iz resolucije o družbenoekonomskem razvoju v letu 
1979, in pripombe, predlogi in mnenja skupščinskih teles, dana v razpravi na 
sejah zborov. 

Proračun Socialistične republike Slovenije je nižji od predloga v izhodiščih 
za 166,3 milijona dinarjev in znaša 10 milijard 733,2 milijona dinarjev. Od tega 
je 5 milijard 606,9 milijona dinarjev predvidenih za obveznosti na ravni repub- 
like in 4 milijarde in 8,26,3 milijona za obveznosti do federacije. Obseg neto re- 
publiškega proračuna se v primerjavi z letom 1978 zvišuje le za 12,6 odstotka, 
kar pomeni, da je poraba usklađena z možnostmi tistih virov prihodkov, ki 
napajajo republiški proračun ob nespremenjenih davčnih stopnjah. Torej je po- 
litika proračunske porabe na ravni republike podrejena fiskalni politiki in je s 
tem tudi odraz prizadevanj, da se omogoči delavcem, ki ustvarjajo novo vred- 
nost družbenega proizvoda, tudi neposredno odločanje o delitvi dohodka, pred- 
vsem za namene lastnega razvoja, kajti le iz stabilnega gospodarskega poten- 
ciala je mogoče pričakovati, da bo združeno delo z vso odgovornostjo in ra- 
zumevanjem razreševalo druge družbene potrebe. 

Predlog proračuna je oblikovan tako, da so skupni prihodki republiškega 
proračuna razporejeni na dohodke za naslednje namene: za republiške potrebe, 



13. seja 469 

za tekočo proračunsko rezervo ter za prispevek federaciji. V proračunu za leto 
1979 se zagotavljajo najnujnejša sredstva za financiranje funkcij in obveznosti, 
ki jih je Socialistična republika Slovenija dolžna izvajati na podlagi ustave, 
sprejetih zakonov in družbenih dogovorov. 

Globalni obseg prihodkov Socialistične republike Slovenije za leto 1979 
se zagotavlja predvsem iz petih osnovnih virov: davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, republiškega davka iz osebnega dohodka, davka 
iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, posebnega republiškega dav- 
ka od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter 50-odstotnega dela plačil 
temeljnega davka od prometa proizvodov. 

V predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije je pred- 
viden tudi v letu 1979 kot vir sredstev republiški davek iz osebnega dohodka 
po enoodstotni stopnji. Uvedba tega davka je v letu 1978 omogočala pokritje 
novih in nekaterih povečanih obveznosti republike, kot so: obveznosti iz naslo- 
va premij, regresov in kompenzacij v kmetijstvu in pri porabi hrane ter ob- 
veznosti v zvezi z izvajanjem dogovora o enotnih priznavalninah borcem NOV 
in obveznosti v zvezi z izvajanjem dogovora o prispevku skladu solidarnosti z 
državami v razvoju in z neuvrščenimi državami. 

Finančna sredstva za te namene so potrebna tudi v republiškem pro- 
računu za leto 1979, ker obveznosti republike, zaradi katerih je bil uveden 
ta davek, ostanejo v veljavi tudi v letu 1979. Določa jih resolucija in jih do 
zaključka tega srednjeročnega obdobja ne bo mogoče v celoti prenesti na raven 
ekonomskih cen v proizvodnji in pri porabi hrane. 

Iz virov prihodkov veljavnega fiskalnega sistema sta izključena dva vira, 
to je sodne takse in denarne kazni, ki s 1. januarjem 1079 z reorganizacijo 
pravosodnega sistema in v skladu z ustavno razmejitvijo pravic in obveznosti 
postaneta vir občinskih proračunov. 

Doseženi prihodki za leto 1979 bodo uporabljeni predvsem za naslednje 
namene: za dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopoli- 
tičnih organizacij, za negospodarske investicije, za varstvo borcev NOV in 
socialno varstvo določenih kategorij občanov, za dopolnilna sredstva občinam, 
za intervencije v gospodarstvu, za obvezno proračunsko rezervo in za obvez- 
nosti do federacije. 

V zvezi z izvedeno reorganizacijo in razmejenimi pristojnostmi pravosodnih 
organov in s pričetkom delovanja le-teh se v republiškem proračunu za leto 
1979 zagotavljajo sredstva za delo novih višjih sodišč in višjih javnih tožilstev 
v Celju, Kopru, Ljubljani in v Mariboru. 

V okviru financiranja dejavnosti družbenopolitičnih organizacij in društev 
so v predlogu proračuna zagotovljena sredstva za tista republiška vodstva, za 
katera je Socialistična republika Slovenija vezana po zakonu. Za dejavnost 
republiških vodstev družbenih organizacij in društev pa so predvidena za 15,2 
odstotka večja sredstva kot v letu 1978. 

Za financiranje negospodarskih investicij se v letu 1979 v celoti zago- 
tavljajo samo sredstva po sprejetih skupščinskih odlokih ter družbenih dogo- 
vorih in za plačila anuitet od najetih kreditov, ker teh materialnih obveznosti 
ni mogoče spreminjati. Z vsoto sredstev za varstvo borcev in socialno varstvo 
bo republika v letu 1979 pokrivala že obstoječe obveznosti, ki izhajajo iz ustave 
in zakonskih predpisov, ter dokončno poravnala obveznosti republike za pri- 
znavalnine borcev na podlagi družbenega dogovora. 
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Tudi v letu 1979 bo Socialistična republika Slovenija v republiškem pro- 
računu zagotavljala dopolnilna sredstva občinam, ki s svojimi prihodki ne mo- 
rejo kriti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu in 
za namene, določene v zakonu o republiškem proračunu za leto 1979. Ta določa 
tudi izjemne primere povečanja splošne porabe v občinah na podlagi pogojev 
in kriterijev, ki jih določa zakon. Predvideva tudi izjemno obravnavo tistih 
občin, v katerih družbeni proizvod zaradi naravnih nesreč ali izjemnih motenj 
v gospodarstvu izrazito pada. Tem občinam lahko Izvršni svet Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije prizna obseg splošne porabe do planirane rasti 
družbenega proizvoda v občini. 

V okviru intervencij v gospodarstvu se bodo zagotavljala sredstva na podla- 
gi razvojnih programov, družbenega plana razvoja Socialistične republike Slo- 
venije od leta 1976 do leta 1980 in dogovora o osnovah družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976—-1980 ter 
319. člena ustave Socialistične republike Slovenije za intervencije v kmetijstvu, 
za premije, regrese in kompenzacije, za blagovne rezerve po določbah zakona 
o blagovnih rezervah, ter za druge intervencije v gospodarstvu na ravni Socia- 
listične republike Slovenije. 

Obveznosti, ki jih ne bo mogoče pokriti z odobrenimi sredstvi niti ne 
prenesti v daljše plansko obdobje, bo Izvršni svet na podlagi zakona o pro- 
računu izjemoma reševal z najetjem posojila pri temeljnih bankah. 

Izvršni svet predlaga, da zbor sprejme predlog zakona o proračunu za 
leto 1979 z amandmaji Izvršnega sveta, ki so usklađeni z odbori Skupščine 
in Zakonodajno-pravno komisijo. Ti utrjujejo stabilizacijski pristop pri iz- 
vajanju davčne in proračunske politike v letu 1979. 

Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije določa in ureja tudi 
usklađeno financiranje splošne porabe v dopolnjevanih občinah, upoštevajoč 
pobude in predloge, ki sta jih sprejela zbora skupaj z izhodišči in naložila 
Izvršnemu svetu pripravo proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1979. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Oblak! Predlog zakona 
ste prejeli. Kot prilogo k predlogu zakona ste prejeli tudi tabelarni pregled. 
Prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
tovariš Strakl in Komisije dr. Ude poročili dopolniti? Prosim, besedo ima to- 
variš Štrakl, poročevalec Odbora za finance! 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za finance Zbora občin in Odbor za finance Zbora združenega dela sta 
na 18, seji dne 18. 12. 1978 obravnavala predlog zakona o proračunu Sociali- 
stične republike Slovenije ter pri tej obravnavi izoblikovala amandmaje, ki 
ste jih delegati prejeli. 

Odbora sta bila seznanjena tudi s stališčem Republiškega sekretariata za 
urbanizem,po katerem naj bi se v zadnjem odstavku 29. člena upoštevala tudi 
izjemna obravnava sredstev, potrebnih za področje urbanizma, na primer za 
izdelavo prostorskih planov in podobno. Ker Izvršni svet do seje odbora 18. 12. 
še ni posredoval svojega stališča, sta odbora na današnji skupni seji zadevo 
ponovno obravnavala ter ugotovila, da je Izvršni svet predlagal, da se 29. člen 
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v 5. vrsti 5. odstavka dopolni z naslednjim besedilom: »in sredstva za dejavnost 
na področju prostorskega planiranja iz sedme alineje prve točke prvega odstav- 
ka tega člena.« Odbora ugotavljata, da so s tem v celoti usklađeni amandmaji 
Odbora in Izvršnega sveta ter predlagata Zboru občin, da predlog zakona o 
proračunu Socialistične republike Slovenije, skupaj z amandmaji, ki jih je po- 
sredoval Izvršni svet danes na klop, v celoti sprejeme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Strakl! Na podlagi vseh 
predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janez Čanžek, de- 
legat iz občine Logatec. Prosim, tovariš Čanžek! 

Janez Čanžek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati občine Logatec smo pri obravnavi predloga zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1979 obravnavali tretje poglavje, Razporeditev prihodkov 
od republiškega proračuna, redna dejavnost, in ugotovili, da so sredstva skla- 
da skupne porabe povečana za 28 % glede na preteklo leto. Iz predloženega 
tabelarnega dela, tabela 1, pa ugotavljamo, da znaša sklad skupne porabe na 
delavca približno 9 800 dinarjev, in sicer za izbraževanje 1,5 %, 0,3 7o za skupne 
potrebe, regres za prehrano v višini 4 400 dinarjev na leto in regres za letni do- 
pust 2 580 dinarjev. Delegacija zato sprašuje, ali je pri izračunu sredstev sklada 
skupne porabe upoštevan 18. člen sprememb in dopolnitev samoupravnega 
sporazuma delavcev delovnih skupnosti upravnih organov o skupnih osnovah 
in merilih za delitev sredstev za osebno in skupno porabo, po katerem sredstva 
sklada skupne porabe ne smejo presegati 100% višine povprečnega mesečnega 
neto osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije v 9 mesecih 
preteklega leta, pomnoženega s številom delavcev v organu. Samo toliko. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Da.) Pro- 
sim tovariš Svetelj, delegat iz občine Kamnik! 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Tudi jaz 
imam vprašanje: Kakšne so posamezne postavke v 16. točki intervencij v 
kmetijstvu, in sicer tistih, ki zadevajo Konjerejski zavod Lipica, Triglavs i 
narodni park Bled, Kozorog Kamnik, Arboretum Volčji potok in Zavod za 
ribištvo. 

Znan je le skupni znesek 281 milijonov starih dinarjev. Kdo bo pripravil 
podrobno razdelitev sredstev oziroma ali je predlog za razdelitev sredstev 
posameznim institucijam že izdelan? Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Tovariš 
Oblak, prosim! 

Marjan Oblak: Tovarišica predsednica in tovariši delegati! Na vpra- 
šanje tovariša Čanžka glede povečanih sredstev za sklad skupne porabe dajem 
naslednji odgovor: 

Na podlagi ocene letošnjih usklajevanj osebnih dohodkov, je bila izdelana 
projekcija, vendar Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun dodeluje posameznim organom sredstva za sklad skupne porabe 
od dejansko realiziranih oziroma izplačanih osebnih dohodkov, ob upoštevanju 
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dejanske izrabe vseh pravic, ki jih imajo delavci iz naslova dogovora oziroma 
aneksa k dogovoru. Tako do neupravičene potrošnje ne more priti. O tem se 
boste tudi lahko prepričali ob sprejemanju zaključnega računa za leto 1978, ki 
bo predložen Skupščini v naslednjih mesecih. 

Dalje je bil upoštevan tudi tisti del sredstev, ki jih bo treba zagotoviti za 
nove namestitve delavcev v republiških upravnih organih, to je za redne oseb- 
ne dohodke, medtem ko je sklad skupne porabe že izkazan v celoti. Ob tem 
moramo upoštevati tudi vsakoletni priliv delavcev iz šole organov za notranje 
zadeve in nove delavce, ki jih bo potrebno namestiti za delo svetov in za nove 
republiške organe. O tem bomo kasneje še govorili. 

Glede vprašanja tovariša Svetelja iz Kamnika o drugih pospeševalnih na- 
logah bi povedal samo to, da smo prejeli zahtevke od vseh institucij, ki pa so 
bili nekajkrat višji. Skupna vsota je bila lahko povečana samo za znesek, ki 
ga je bilo možno zagotoviti v okviru vsote republiškega proračuna. Zaradi tega 
se je Izvršni svet odločil, da bo predlagal Skupščini samo skupni znesek, kas- 
neje pa bo poskusil porabo sredstev uskladiti tako, da bodo te inštitucije dobile 
najmanj toliko sredstev, za kolikor bo porasel proračun za letošnje leto. Vsem 
zahtevam teh institucij pa ne bo mogoče ugoditi in bodo morale sredstva iskati 
še iz drugih virov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo postaviti vprašanje 
ali razpravljati? (Ne.) Tovariš Svetelj in tovariš Canžek, sta zadovoljna z od- 
govorom? Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Na predlog Zakonodajno-pravne komisije je Izvršni svet zaradi jasnosti in 
preglednosti prevzel vse amandmaje, ki so bili oblikovani v Odboru za finance 
in Zakonodajno-pravni komisiji, in jih predlaga kot svoje. Nov je samo amand- 
ma k 29. členu, katerega Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija 
prav tako podpirata. 

Zaradi lažjega odločanja bomo torej glasovali samo o amandmajih Iz- 
vršnega sveta k 7., 8., 10., 13., 20., 22., 27., 29., 32. in 34. členu. 

Kdor je za navedene amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (58. 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče). Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da so amandmaji soglasno sprejti. O amandmajih Odbora za finance 
in Zakonodajno-pravne komisije ne bomo glasovali, ker so zajeti v amandmajih 
Izvršnega sveta. 

Tako moramo glasovati samo 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? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1979. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o sodnih taksah, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Vlada Tanceta, na- 
mestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun, oziroma tovariša Oblaka, republiškega podsekretarja. Zeli tovariš Oblak 
besedo? (Ne.) Hvala. 
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Predlog zakona ste prejeli. Sestavni del predloga zakona je tudi taksna 
tarifa, ki jo moramo, če jo hočemo spremeniti ali dopolniti, obravnavati kot 
predlog zakona. 

Izvršni svet je pravočasno predložil amandmaja k 42. in 43. členu in sta 
zato sestavni del predloga zakona. Danes ste na klop prejeli še amandmaja 
Izvršnega sveta k tarifnima številkama 22 in 23. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem, Odbor za finance, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalec Odbora za družbenopolitčni m komunalni sistem to- 
variš Roman Mavri, Odbora za finance tovariš Franč Drakl, Komisije za pravo- 
sodje tovarišica Vida Vidovič in Zakonodajno-pravne komisije dr. Lojze Ude 
poročila dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Če ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o amand- 
maju Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem k 22. členu. S tem 
amandmajem soglašajo Odbor za finance, Komisija za pravosodje, Zakono- 
dajno-pravna komisija in predlagatelj. Kdor je za amandma, naj prosim gla- 
suje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je ta amandma soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta k tarifnima šte- 

vilkama 22 in 23. Prosim, da se o njem izrečejo še predstavniki odborov in 
komisij. Vsi se z amandmajema strinjajo! 

Ker gre za vsebinsko povezana amandmaja, bomo glasovali skupaj. Kdor 
je za amandmaja, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k tarifnima številkama 
22 in 23 soglasno sprejeta. 

Zdaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona v celoti, 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. to č k o dne vn ega reda, to je na predlog zakona o 
združevanju kmetov, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Be- 
sedo ima tovariš Karmelo Budihna! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Pri tej uvodni besedi k razpravi in sprejemanju predlogov vseh šti- 
rih kmetijskih zakonov najbrž ni potrebno ponovno opredeljevati temeljnih 
nalog in izhodišč za izdajo teh zakonov. Želim opredeliti tista vprašanja, ki so 
za današnjo razpravo in za sprejemanje zakonov najpomembnejša. Pri iz- 
delavi predlogov zakonov je predlagatelj vse pripombe, predloge in stališča 
iz celotne razprave k osnutkom zakonov temeljito proučil in jih skušal v naj- 
večji meri upoštevati oziroma vsebinsko vgraditi tudi nekatere dodatne po- 
svete, zlasti pri opredelitvi ustreznih rešitev za tista pomembna vprašanja, ki 
so v razpravi o osnutku zakona ostala nerešena. Zategadelj so predlogi zakonov 
glede na osnutke vsebinsko dopolnjeni zlasti v naslednjem: 
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1. V skladu z ustavo in zakonom v združenem delu in upoštevajoč sedanjo 
stopnjo razvoja družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na vasi opre- 
deljuje predlog zakona o združevanju kmetov temeljno zadružno organizacijo 
kot temeljno obliko združevanja kmetov. Nekatere se lahko organizirajo v za- 
družne enote praviloma za ožje teritorialno zaključeno območje. V okviru teh 
enot pa se lahko kmetje proizvodno povezujejo v proizvodnih skupnostih, ka- 
tere pa lahko v določenem primeru že same prerastejo v temeljne zadružne 
enote. 

Temeljne zadružne enote naj bi s takšno širino oblik samoupravnega in 
proizvodnega organiziranja kmetov postale tiste temeljne oblike združen eorga- 
niziranosti kmetov, v katerih si bodo kmetje in delavci z združevanjem dela, 
sredstev in zemlje dejansko ustvarili trajno podlago za večjo ekonomsko in 
socialno varnost. 

2. Temeljni obrati kooperantov se organizirajo praviloma takrat, kadar 
obstajajo potrebe, pogoji in interesi kmetov, da se združujejo samo v določeni 
proizvodni panogi. Glede na sedanjo stopnjo združevanja kmetov pa predlog 
dopušča možnost, da se lahko temeljni obrat kooperantov organizira tudi po 
teritorialnem načelu, predvsem takrat, kadar v določenem območju kmetje 
niso organizirani v kmetijski zadrugi. 

Funkcija temeljne organizacije kooperantov je seveda v takem primeru 
popolnoma enaka funkciji temeljne zadružne organizacije. Poudariti je treba, 
da sta temeljna zadružna organizacija in temeljni obrat organizacije koope- 
rantov povsem enakopravni obliki in da v primeru tako imenovanega dvojnega 
članstva, to je kadar se člani kmetijske zadruge oziroma temeljne zadružne 
organizacije hkrati z delom proizvodnje združujejo v temeljne organizacije ko- 
operantov, obstaja možnost, da se takšna temeljna zadružna organizacija in 
temeljni obrat organizacije kooperantov s samoupravnim sporazumom dogo- 
vorita o tem, da temeljna organizacija kooperantov prispeva del dohodka za 
celovito zadovoljevanje socialnih in družbenih potreb kmetov, ki so teritori- 
alno organizirani v temeljni zadružni organizaciji. 

3. Vprašanju organiziranosti v gozdarstvu je bila v razpravi dana velika 
pozornost. Predlagatelj je po proučitvi številnih stališč in pripomb k osnutku 
zakona prišel do zaključka, da ni mogoče vztrajati pri obveznem združevanju. 
Zato predlaga rešitev, ki jo je nakazala tudi razprava, da je članstvo v te- 
meljnih organizacijah kooperantov prostovoljno. Osnova temu pa je ekonom- 
ski interes kmeta za boljše gospodarjenje z gozdovi. Hkrati pa je seveda nujno 
zagotoviti skupno gospodarjenje v smislu zakona o gozdovih. Predlog zakona 
zato obvezuje vse tiste lastnike gozdov, ki se ne združujejo v temeljni orga- 
nizaciji kooperantov, da izvajajo sklepe in naloge, ki jih sprejme ta organi- 
zacija. 

Zaradi večje povezanosti kmetijstva in gozdarstva v določenem območju 
uvaja predlog zakona princip samoupravnega sporazumevanja med temeljnimi 
organizacijami kooperantov v gozdarstvu in drugimi temeljnimi organizaci- 
jami kooperantov in temeljnimi zadružnimi organizacijami o skupnem pro- 
gramiranju razvoja, skupnih strokovnih službah, hranilno-kreditnih službah, 
razporejanju dohodka za izvajanje skupnih razvojnih programov in o ustvar- 
janju pogojev za socialno in materialno varnost združenih kmetov itd. 

4. V dosedanji razpravi o predlogu zakona o združevanju kmetov je bila 
dana pomembnejša pripomba k načinu obdavčevanja združenih kmetov, ki je 
opredeljen v 137. členu predloga zakona. Na podlagi razprave predlagatelj 
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ugotavlja, da vsebina tega člena, ki postavlja ozek okvir politike obdavčeva- 
nja, ne sodi v zakon, hkrati pa ugotavlja, da je v predlogu zakona^ pomanj- 
kljivo opredeljena vloga dohodka pri uveljavljanju celovitega druzbenoeko- 
nomskega položaja združenega kmeta. Zato se je predlagatelj odločil, da to 
vlogo dohodka nekoliko natančneje in širše opredeli v drugem členu predloga 
zakona. Na podlagi takšne usmeritve predlagatelj sprejema amandma Zako- 
nodajno-pravne komisije, in drugih skupščinskih teles, ki so se izrekli za 
črtanje 137. člena. . 

5. Pri oblikovanju predloga zakona o preživninskem varstvu kmetov je bila 
dosežena uskladitev s Skupnostjo starostnega zavarovanja o večini pomemb- 
nejših pripomb, ki jih je dala k osnutku tega zakona. Hkrati pa je bilo ugo- 
tovljeno, da je že sedaj možno vgraditi v zakon rešitve, ki bodo omogočale 
uveljavljanje preživninskega varstva kmetov tudi v hribovskih območjih, kjer 
so problemi socialnega položaja ostarelih kmetov najbolj zaostreni. 

Glede na potrebna finančna sredstva bo dejansko uresničevanje tega na- 
čela v celoti možno šele v naslednjem srednjeročnem obdobju. Pri izdelavi in 
sprejemanju srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1980—1985 pa bo 
potrebno celovito opredeliti ta proces tudi v hribovskih predelih in na tej 
osnovi s samoupravnim sporazumevanjem zagotoviti potrebne finančne pod- 
lage za izvajanje tega dela zakona o preživninskem varstvu kmetov. 

6. Predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane ne vse- 
buje bistvenih vsebinskih dopolnitev glede na osnutek. Vendar je potrebno 
ugotoviti, da ga bomo začeli uresničevati že v drugem četrtletju leta 1979. To 
pomeni obvezno, ustanovitev skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane na nivoju republike in občin. 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih ne vsebuje bistvenih sprememb. Glede na razpravo o predlogu zakona, 
ki je izoblikovala zahtevo za dopolnitev oziroma spremembo 17. člena, želim 
poudariti, da je stališče predlagatelja do te zahteve odklonilno. Prenos zbi- 
ranja sredstev k zvezi kmetijskih zemljiških skupnosti bi v tem trenutku po- 
menil rušenje dosedanjega uspešnega sočasnega načrtovanja in izvajanja pro- 
gramov urejanja površinskih voda in melioracij kmetijskih zemljišč. 

Mislimo, da je dala dosedanja ureditev dobre rezultate, tako pri nepo- 
sredni realizaciji programov kakor tudi pri krepitvi sistema melioracij kot 
dela sistema vodnega gospodarstva. Zato dosedanje rešitve ne kaže spreminjati. 

Predlagamo, da predloge zakonov sprejmete, istočasno pa Izvršni svet oce- 
njuje, da bi bilo za uspešno in učinkovito izvajanje po tem zakonu potrebno 
zagotoviti ustrezno koordinacijo med nosilci tega izvajanja na vseh nivojih, 
pri čemer bi se sprejeli ustrezni akcijski programi in določile neposredne ob- 
veznosti in odgovornosti vsakega izmed nosilcev. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! To je bila uvodna beseda k 
11., 12., 13. in 14. točki dnevnega reda. 

K tej, to je k 11. točki dnevnega reda je bila še posebej povabljena tudi 
Zadružna zveza Slovenije. 

Predlog zakona je bil sicer objavljen v Poročevalcu št. 26, vendar so vodje 
skupin delegatov zaradi številnih tiskovnih in drugih napak prejeli za vas de- 
legate, ki ste na današnji seji, prečiščeno besedilo tega zakona in vseh drugih 
kmetijskih zakonov, tako da moramo danes razpravljati o teh drugih bese- 
dilih zakonov. Danes ste na klop prejeli tudi stališča Sveta za družbenoeko- 
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nomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Republiški konferenci 
Socialistične zveze Slovenije, in sicer k predlogom vseh kmetijskih zakonov. 
Prejeli ste tudi amandma Izvršnega sveta. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalec Odbora tovariš Franc Zorman in Komisije dr. Lojze 
Ude poročili ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Zorman, poroče- 
valec Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj! 

Franc Zorman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naš odbor je danes ponovno proučil vsa stališča in amandmaje skupščin- 
skih teles in Izvršnega sveta in zavzel do njih naslednja stališča: 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin umika amand- 
maja k 43. in 83. členu, ker sta vsebinsko zajeta v amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 43. in 20. členu. Odbor soglaša z 
amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 6., 11., >12., 20., 43., 80. in 90. členu. 

Odbor prav tako soglaša z amandmaji Izvršnega sveta k 2. in 42. členu. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa! Prejeli ste tudi poročilo Od- 
bora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem je 
predlog stališč, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor, ki obravnava ta za- 
kon v smislu 72. člena poslovnika Skupščine, tako da daje pristojnima zbo- 
roma o njem stališča. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Pismenih prijav 
ni. Želi kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej Petelin, predsednik Za- 
družne zveze Slovenije. Prosim! 

Andrej Petelin: Tovarišice in tovariši delegati! Novi zakon o zdru- 
ževanju kmetov pomeni dejansko prilagoditev sedanjega stanja v zadružni- 
štvu zakonu o združenem delu. Bistvenih sprememb v njem ni veliko, so pa 
podrobneje razčlenjena nekatera splošna določila, ki jih je nakazoval že prej- 
šnji zakon, predvsem s področja pridobivanja in delitve dohodka v organiza- 
cijah združenih kmetov, določa oblike združevanja itd. Zadružne organizacije 
bodo pričele takoj po sprejetju tega zakona svoje delo prilagajati novi ure- 
ditvi. Zadružna zveza bo skupaj s svojimi članicami sprejela že v prvi polo- 
vici meseca januarja konkreten akcijski program s posameznimi nalogami in 
roki za njihovo izvedbo, tako da bi bil zakon res pravočasno uresničen. Se 
posebej pa bo Zadružna zveza nudila pravno in drugo pomoč pri vsebinski in 
organizacijski prilagoditvi naših organizacij, ki je nujno potrebna zaradi po- 
manjkanja kadra v mnogih naših organizacijah. 

Prepričn sem, ga ne bo večjih težav. Do sedaj je bilo precej napravljenega, 
predvsem pri razčiščevanju posameznih pojmov, na primer kdo je v zadrugi 
združeni kmet, in pa tudi o organizacijskih oblikah. V končno besedilo zakona 
so bili sprejeti tudi vsi predlogi Zadružne zveze, razen enega, ki zadeva ko- 
operante v zadrugah. 

Ta predlog smo dali na sejah odborov, ki ga pa ti niso sprejeli. Zadružniki 
namreč menijo, da je zelo težko imeti v zadrugah ali pa v temeljnih organiza- 
cijah kooperantov, teritorialnih, nespecializiranih, dve vrsti članov, to se pravi 
člane in kooperante, ker so eni in drugi združeni kmetje. 
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Praksa bo pokazala, ali je naše stališče pravilno ali ne. 2e sedaj imajo 
naše organizacije s samoupravnimi sporazumi in medsebojnimi odnosi toliko 
posla oziroma veliko administrativnega dela, da ne govorim o sami vsebini 
dela. Poglejte, 8. člen točno določa, kaj mora napraviti kmet, da se ga lahko 
sprejme za člana. Drugi odstavek tega člena govori, da je kooperant vsak tisti 
kmet, ki tudi proizvodno sodeluje z neko organizacijo, to se pravi tudi z za- 
drugo in s temeljno organizacijo kooperantov. 

Tako bo uresničevanje zakona odvisno od številnih dejavnikov in morda 
še bolj od razpoloženja samih kmetov. Tako je bilo že do sedaj. Če pogledamo 
izvajanje prejšnjega zakona, ki je bil sprejet leta 1972 in ni bil slab, naj opo- 
zorim, kako težko so se oblikovale zadruge oziroma organizacije združenih 
kmetov v najrazličnejših območjih ali občinah. Včasih so se leto, dve ali tri 
ukvarjale same s seboj, namesto da bi opravljale svoje osnovne funkcije. Se 
vedno je veliko preveč raznega skrbništva, če kmetje zahtevajo morebiti dru- 
gačno organizacijsko obliko. V letih 1959, !li960 in ,1962 so imeli kaj malo be- 
sede o združevanju zadrug v večje združene zadruge ali o preoblikovanju za- 
drug v kombinate ali obrate za kooperacijo itd. Tako menimo, da je v tem 
zakonu popolnoma pravilno postavljena tista temeljna organizacija, ki je bila 
v preteklosti in je danes ter bo tudi v bodoče najbolj približana združenemu 
kmetu ali članu ali kakorkoli ga imenujemo. 

Za proces, ki je potekal v Sloveniji v zadnjih dveh, treh letih predvsem 
v Severovzhodni Sloveniji, vse do Slovenske Bistrice, razen Ormoža, je zna- 
čilno, da so se kmetijske zadruge reorganizirale v organizacije z več temelj- 
nimi organizacijami združenega dela. Drugod imamo še vedno prevelike orga- 
nizacije — občinske zadruge ali občinske temeljne organizacije kooperantov 
ali bivše obrate za kooperacijo, celo za dve ali tri občine. Popolnoma je jasno, 
da taka organizacija ne more opravljati tiste funkcije, ki jo ta zakon daje za- 
družni samoupravni organizaciji, ali pa vseh tistih nalog, ki izvirajo iz sred- 
njeročnega plana, in drugih nalog, ki jih dobivajo naše zadruge. Zato mislim, 
da bo nujno potrebno dati ustrezno pomoč in pozvati tudi občinske forume, da 
naj pomagajo našim organizacijam in dajo vso pomoč težnjam kmetov, da ne bo 
nasprotovanj ali pa pripomb, da gre za razdruževanje, da se razbijajo kombi- 
nati in ne vem kaj še vse, če bodo kmetje zahtevali svojo zadrugo. 

Menimo pa, da bo nova organizacija mogoče čvrstejša, ko se bodo uredili 
dohodkovni odnosi, v katerih bo položaj vsakega odvisen od vloženega dela in 
sredstev, in to v celotnem agroživilskem kompleksu. 

Poudaril bi še eno stvar. V prihodnjem obdobju bomo morali resno raz- 
misliti tudi o obremenitvah zadružnih organizacij. Te imajo izredno velike ob- 
veznosti ne samo glede gospodarskega dela, ampak tudi glede izvajanja druž- 
bene, socialne in kulturne funkcije in drugega. So pa te organizacije enako 
obremenjene kakor vse druge delovne organizacije, ki teh posebnih funkcij 
na vasi nimajo, ker tam ne delajo. Zato so dostikrat velike težave tudi v de- 
lovnih kolektivih teh organizacij. Pravijo, to je naš dohodek, sicer skupno 
ustvarjen, vendar zakaj moramo toliko sredstev odvajati za te potrebe na vasi. 

Pri dohodkovnih odnosih bomo morali posvetiti veliko večjo pozornost 
predvsem urejanju gospodarskega položaja kmetijstva. Nisem se oglasil k be- 
sedi pri drugi oziroma tretji točki dnevnega reda, to je pri resoluciji za pri- 
hodnje leto. Rekel bi lahko samo toliko, da dohodkovni odnosi v kmetijstvu 
niso razviti, razen v vinogradništvu, kjer gre končna realizacija neposredno na 
trg, in morebiti pri hmelju. V živinoreji, naši glavni kmetijski panogi, ki de- 
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jansko zajema 85 % vsega dohodka, ali pa agroživilstvu pa pri dohodkovnih 
odnosih nismo niti na začetku, kaj šele da bi stopili korak dalje. In zaradi ta- 
kega položaja, mislim počasnega reševanja tega problema, lahko pričakujemo 
velike težave že v 1979. letu, prav gotovo pa bomo 1980. leta ugotavljali ne- 
uresničitev planov srednjeročnega razvoja. 

Mislim, da je urejanje vprašanj dohodkovnih odnosov in usklajevanja 
cen, ne s težnjo po poviševanju cen, zelo pomembno. Cene repromateriala in 
pridelovalni stroški neprestano rastejo, družbene kompenzacije in drugi pri- 
spevki, ki jih daje družba kmetijstvu, pa znatno zaostajajo. Če se ta vprašanja 
ne bodo sproti reševala, potem tudi zakon o združevanju kmetov ne bo ures- 
ničen; po eni strani zaradi tega ne, ker je čedalje večji odliv strokovnjakov iz 
kmetijskih organizacij zaradi nižjih osebnih dohodkov in lažjega dela v drugih 
panogah (na primer v carinarnicah jih je izredno veliko), na drugi strani pa v 
zadnjem času veliko mladih kmetov zaradi počasnega urejanja teh vprašanj, 
predvsem v živinoreji, odhaja v nekmetijske dejavnosti. To je bilo resno opo- 
zorilo naših kmetov, članov Upravnega odbora, na zadnji seji Upravnega od- 
bora, ko je obravnaval položaj v naši živinoreji. Seveda če tega ne bomo ure- 
dili, potem tudi ne bo zanimanja za sovlaganja, kar je danes velik problem 
tudi v delovnih kolektivih zadrug pri oblikovanju raznih skupnosti ali pri so- 
vlaganju družbenih sredstev v zasebno kmetijsko proizvodnjo. Kmetje nimajo 
nobenega zagotovila, da bodo potem na podlagi tega dosegli večji dohodek, in 
se bojijo problemov pokrivanja izgub in tudi pokrivanja osebnega dohodka. 

Na potrebo po reševanju te problematike sem vas opozoril, ker bo vplivala 
na izvajanje zakona. Vašemu zboru pa zagotavljam, da se bodo vse naše za- 
družne organizacije in pa posebej še Zadružna zveza odločno zavzemale, da se 
bo ta zakon pravočasno uresničil. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Petelin! Zlasti za zagotovilo. 
Želi še kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat iz 
občine Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Popolnoma se strinjam s predsednikom Zadružne zveze tovarišem Pe- 
telinom. Te zakone smo obravnavali v Zadružni zvezi, v združenih organizaci- 
jah, predvsem pa v Odboru za družbenoekonomske odnose zadružništva in v 
Komisiji za zakonodajo in organiziranost zadružništva. Iz današnjega pre- 
čiščenega besedila zakona je razvidno, da vsi predlogi zadružnih organizacij 
in Zadružne zveze niso bili v celoti upoštevani. Z zakonom se pa kljub temu 
strinjamo, v prepričanju, da se bo izpopolnjeval v skladu s potrebami. Da se 
bo zakon uresničil, ga morajo podpirati vsi družbenopolitični dejavniki, in ne 
samo kmetijski proizvajalci in kmetijski nosilci. Zato bi predlagal zboru, da 
zakon sprejme. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Makovec! Zeli še kdo be- 
sedo? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in preha- 
jam na glasovanje. Najprej vas prosim, da vzamete v roke poročilo Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj z dne 15. 12. Slišali ste, da odbor umika 
amandmaja k 43. in 83. členu. Tako bomo glasovali le o amandmajih k 16., 42., 
81. in 137. členu. S temi amandmaji soglaša Zakonodajno-pravna komisija in 
kot smo slišali tudi predlagatelj. Ker amandmaji bistveno ne posegajo v vse- 
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bino zakona in ker z njimi soglašajo predlagatelj in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, predlagam, da o vseh glasujemo skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? 
(Nihče.) . 

Potem prosim, da glasujete! Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! 
(54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora k 16., 42., 81. in ,137. členu soglasno 
sprejeti. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki 
so razvidni iz njenega poročila z dne 21. 12. 1978. Gre za amandmaje k 6., 11., 
12., 20., 43., 80. in 90. členu. Predstavnik predlagatelja in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj sta soglašala s temi amandmaji. Ker so nekateri 
amandmaji redakcijskega značaja in bistveno ne posegajo v vsebino zakona in 
ker realizirajo stališča Družbenopolitičnega zbora in dopolnjujejo nekatere 
predloge Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, predlagam, da o 
vseh glasujemo skupaj. Je kdo proti? (Nihče.) Ce nihče, potem prosim, da gla- 
sujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 6., 11., 12., 
20., 43., 80. in 90. členu soglasno sprejeti. 

Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta k 2. in 42. 
členu. Poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose je že izjavil, da se 
z njimi strinja. Zakonodajno-pravna komisija prav tako. Kdor je za amand- 
maje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 2. in 42. členu soglasno 
sprejeta. 

Tako 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? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. Ugotavljam tudi, 
da je bil zakon sprejet skladno s stališči Družbenopolitičnega zbora, o čemer 
bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Zdaj pa mislim, da smo si zaslužili pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13^30.) 

Predsednica Silva Jereb; Prehajamo na 12. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo slišali. K tej točki dnevnega reda so bili še po- 
sebej povabljeni: Zadružna zveza Slovenije, Skupnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja in Skupnost starostnega zavarovanja kmetov Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca Odbora tovariš Franc Zorman in Komisije dr. Ude 
poročili ustno dopolniti? (Ne.) 
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Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Be- 
sedo ima tovariš Stojan Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Za razpravo so me zadolžili proizvajalci. Opozoriti moram, da ves zakon 
o preživninah ni oblikovan v skladu z željami proizvajalcev in nekaterih kme- 
tijskih organizacij. Ne glede na to smo v Zadružni zvezi ocenili, da je tudi ta 
zakon zasnoval dolgoročno politiko in da se bo zato dopolnjeval v skladu s 
potrebami in finančnimi zmogljivostmi. Zato je le prav, da ga sprejmemo, v 
upanju, da se bodo problemi pravilno in pošteno reševali. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Makovec! Zeli še kdo be- 
sedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Najprej 
bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 7. členu. 
Slišali smo že, da se predlagatelj s tema amandmajema strinja. Predstavnik 
Odbora tudi. Ker z amandmajema soglašata Odbor in predlagatelja in ker 
bistveno ne posegata v vsebino zakona, bomo o obeh glasovali skupaj. Ali 
kdo temu nasprotuje? (Ne.) 

Prosim torej, da glasujete! Kdor je za amandmaje Zakonodaj no-pravne 
komisije, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Komisije k 6. in 7. 
členu predloga zakona. 

Tako moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče!) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo slišali. K tej točki dnevnega reda je bila posebej 
povabljena Zadružna zveza Slovenije. Pri tej točki ste prejeli tudi amandma 
skupine delegatov iz občine Ljubljana-Moste-Polje. Dobili ste izpopolnjen pred- 
log zakona. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili, Od- 
bor pa tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca Odbora tovariš Zorman in 
Komisije dr. Ude poročili dopolniti? Besedo ima tovariš Zorman! 

Franc Zorman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela in Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin sta na današnji seji po- 
novno obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. Odbora sta v 
ponovni podrobni obravnavi obravnavala predvsem različna stališča, ki so se 
v dosedanji razpravi oblikovala v zvezi z odvajanjem odškodnine po 1. od- 
stavku 17. člena. V zvezi s tem sta odbora ob prvi obravnavi 14. decembra me- 
nila, da predlagana rešitev v zakonu, po kateri naj bi se odškodnina iz 1. od- 
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stavka 18. člena odvajala Zvezi vodne skupnosti, ni ustrezna in da bi bilo spre- 
jemljivejše, da bi se ta odškodnina odvajala Zvezi kmetijskih skupnosti Slo- 
venije, kar bi prispevalo h krepitvi njene materialne podlage. Zato sta pred- 
lagala amandma k 17. in 148. členu. Takšnemu stališču je na seji navzoči pred- 
stavnik predlagatelja nasprotoval. 

Odbora sta bila na današnji seji seznanjena z dodatnimi razlogi Izvršnega 
sveta, ki jih je podal njegov predstavnik. Seznanjena pa sta bila tudi s sta- 
lišči Sveta Republiške konference Socialistične zveze za družbenoekonomske 
odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi. Ti so: 

Sedanja ureditev, po kateri se sredstva zbirajo v Zvezi vodnih skupnosti in 
s katerimi upravlja poseben samoupravni organ, je dala dobre rezultate. 

Sedanji sistem zagotavlja, da se v procesu izvajanja družbenega plana 
kmetijstvo neposredno povezuje z vodnim gospodarstvom, kar je pomembno 
zlasti z vidika sočasnega načrtovanja in urejanja površinskih voda in melio- 
racij kmetijskih zemljišč. V tem smislu je opredeljen tudi sistem melioracij 
kot del sistema vodnega gospodarstva. Pri melioracijah kmetijskih zemljišč za- 
ostajamo za srednjeročnim planom. To zaostajanje pa bi bilo še večje, če bi 
spremenili sedanji sistem samoupravne organiziranosti. 

V Odboru za melioracijo kmetijskih zemljišč v Zvezi vodnih skupnosti 
Slovenije je treba uveljaviti delegatski sistem odločanja, ki je v celoti uveljav- 
ljen v Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. 

Odbora sta se z navedenimi stališči strinjala in zato umikata amandmaja 
k 17. in 148. členu. 

Hkrati pa glede na amandma skupin delegatov za Zbor občin in Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije iz Skupščine občine Ljubljana-Moste- 
Polje ter upoštevaje svoja stališča, oblikovana na seji 14. decembra, predla- 
gata pristojnima zboroma, da dodatno sprejmeta še naslednji amandma k 17. 
členu: Na koncu 5. odstavka tega člena naj se črta pika in doda besedilo »in 
Zveze kmetijskih zemljiščnih skupnosti Slovenije«. 

Odbora sta v nadaljevanju razprave soglašala z amandmajem Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije h glavi zakona in k 137. členu, 
soglašala pa sta tudi z amandmajem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k 77. in 147. členu. Odbora predlagata zboroma, da sprejmeta predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih z amandmajem 
k 4. členu, razvidnem iz poročila Odbora z dne 15. 12. 1978, z amandmajem k 
5. odstavku 17. člena, ki sta ga odbora oblikovala na današnji seji, z amand- 
majema Zakonodajno-pravne komisije ter amandmajema Izvršnega sveta. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Zorman! Na podlagi 
predloženih gradiv pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? i(Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora k 4. in k 5. odstavku 17. 
člena, ki ju je tovariš Zorman pravkar obrazložil. Z njima soglašata predla- 
gatelj in Zakonodajno-pravna komisija. Tovariš Ude, se strinjate z amandma- 
jem k 5. odstavku 17. člena, po katerem naj bi se 5% sredstev odvajalo za 
raziskovalno dejavnost in tudi za potrebe Zveze vodnih skupnosti? (Da.) Pred- 
stavnik predlagateljev se tudi strinja. Kdor je za amandma, naj prosim gla- 
suje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 
31 
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Ugotavljam torej, da sta amandmaja Odbora k 4. in 17. členu z večino 
glasov sprejeta. 

Iz dodatnega poročila in iz obrazložitve je bilo razvidno, da je Odbor 
umaknil svoj amandma k 17. členu in k 148. členu. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije h 
glavi zakona in k 137. člena. Z amandmajema soglašata, kot smo slišali, Odbor 
in predlagatelj. Zato predlagam, da o obeh glasujemo skupaj. Kdor je za 
amandmaja Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (50 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Zakonodajno-pravne komisije sprejeta. 
Danes ste na klop dobili tudi amandmaja predlagateljev k 77. in 147. 

členu. Odbor in Komisija z amandmajema soglašata. Kdor je za amandmaja 
Izvršnega sveta k 77. in 147. členu, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 77. in 147. členu so- 
glasno sprejeta. 

Zdaj bomo morali preiti na glasovanje o amandmaju skupine delegatov 
občine Ljubijana-Moste-Polje. Odbor za družbenoekonomske odnose je ta 
amandma povzel v novem 17. členu. Zato sprašujem delegata iz občine Ljub- 
1 j ana-Moste-Polj e, ali vztraja pri tem amandmaju ali ga umika! Delegat iz 
občine Lj ubij ana-Moste Polje amandma umika. 

Tako moramo glasovati zdaj še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Uvodno obrazložitev smo slišali. K tej točki dnevnega reda je bila vabljena 
Zadružna zveza Slovenije. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 24. 
členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 21. 12. Prosim predstavnika Od- 
bora in predlagatelja, da se o tem amandmaju izrečeta. Se strinjata? (Da.) 
Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (52 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 24. členu z večino 
glasov sprejet. 

Glasujemo o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 
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Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike na področju druž- 
bene prehrane v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Iz- 
vršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Karmela Bu- 
dihno, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. Zeli tovariš Budihna pri tej točki besedo? (Ne.) 

K tej točki dnevnega reda so bili še posebej povabljeni: Zadružna zveza 
Slovenije, Centralni zavod za napredek gospodinjstva in Društvo strokovnih in 
predmetnih učiteljev gospodinjstva. 

Predlog stališč, sklepov in priporočil je bil objavljen v Poročevalcu št. 26. 
Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca Odbora in Komisije poročili dopolniti? (Ne.) 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima 
dr. Saša Cvahte. Prosim! 

Dr. Saša Cvahte: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev me je napotilo sem, 
da bi vas opozoril na izredno pomembno stvar. Pri sestavljanju tega doku- 
menta smo seveda sodelovali, saj to strokovno-politično društvo sestavljajo 
delavci iz vseh tistih strok, ki se ukvarjajo s prehrano. Kaj je torej pomembno 
za te delavce? Najbrž se tako kot jaz nihče od vas ni vprašal, kolikokrat pa je 
naša skupščina od zmage revolucije o teh vprašanjih razpravljala in kakšne 
programe je sprejela. Začuditi se moramo ugotovitvi, da sedaj prvič razprav- 
lja in prav to je zelo pomembno. Ta strokovna združenja so večkrat prosila, 
naj se na tem področju oblikuje politika. No, sedaj jo bomo imeli v najkrajšem 
času! Hvala lepa. 

Predsednica Siliva Jereb: Hvala lepa, tovariš Cvahte! Želi še kdo 
besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmaju Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj k 3. c točki sklepov in priporočil. S tem 
amandmajem soglašata tudi Zakonodajno-pravna komisija in predlagatelj. Kdor 
je torej za amandma, naj glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Odbora k točki 3. c 
sklepov in priporočil. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 
2. točki sklepov in priporočil. Prosim, da se o tem amandmaju izrečeta pred- 
stavnik Odbora in predlagatelja. (Strinjata se!) Kdor je za amandma Zakono- 
dajno-pravne komisije, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 2. točki skle- 
pov in priporočil soglasno sprejet. 

Glasovati moramo še o predlogu stališč, sklepov in priporočil v celoti. 
Kdor je za predlog stališč, sklepov in priporočil, naj prosim glasuje! (53 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
31* 
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_ Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog stališč, sklepov in pripo- 
ročil za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR 
Sloveniji. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Franca Briclja, 
pomočnika republiškega sekretarja za delo. Zeli predstavnik predlagatelja be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovariš Bricalj! 

Franc Bricelj: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice dele- 
gati! Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 23. novembra obravnavala 
predloga za izdajo zakonov o delovnih razmerjih in pokojninskem zavarovanju, 
ki tvorita celoto. Skupščina ju je sprejela in zadolžila Izvršni svet, da izdela 
in predloži k njima predloge, upoštevajoč pripombe in predloge, ki so bili 
dani na sejah zborov. 

Izvršni svet je pri izdelavi predlogov upošteval večino teh pripomb. Po- 
glaviten smoter obeh zakonov je, da se odpravi in prepreči dvojni status. Nihče 
ne more biti istočasno upokojenec in delavec v delovnem razmerju. To velja 
za vse, ki so zavarovani v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, torej tudi za vojaške zavarovance, za katere po zveznih predpisih velja 
republiška ureditev. Najpomembnejša določba je torej, da upokojenec, ki sklene 
delovno razmerje, postane delavec v združenem delu z vsemi pravicami in 
obveznostmi. Torej se aktivira po samem zakonu. Za ta čas hkrati z osebnim 
dohodkom ne more prejemati še pokojnine. V tem času torej uživanje oziroma 
izplačevanje pokojnine miruje. V primeru prenehanja delovnega razmerja pa 
se izplačevanje pokojnine nadaljuje. Ce upokojenec še nima polne pokojninske 
dobe, se mu ta čas všteva v odstotno povečanje pokojnine, osebni dohodek, ki 
ga je dosegel v tem času, pa se upošteva pri novi odmeri pokojnine. Ce pa ima 
že polno pokojninsko dobo, potem se mu osebni dohodek v tem času upošteva 
pri odmeri pokojnine, ki se lahko poveča v skladu s sklepi Skupnosti pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

Za borce velja" še naprej sedanja določba, ki ureja njihovo reaktiviranje. 
Torej poglavitni namen teh določb je omogočiti delavcem, da ostanejo aktivni, 
dokler so zmožni za delo. Onemogočen pa je dvojni status, torej nihče ne 
more hkrati prejemati pokojnino in osebni dohodek. 

Upoštevaje to posebnost uvaja zakon posebno novo obliko pogodbe o delu, 
podobno tej, ki jo pozna zakon o delovnih razmerjih. Namen nove pogodbe o 
delu je, da bi upokojenec še naprej zadržal pravico do uživanja pokojnine, 
hkrati pa imel pravico do zaslužka iz dela po pogodbi o delu. Upokojencem 
se na ta način omogoča čim daljša aktivnost, ne da bi zgubili status upoko- 
jenca in ne da bi bili zaradi tega v slabšem položaju kot drugi občani, ki 
opravljajo delo po pogodbi o delu. 

Predlog zakona opušča poseben prispevek, ki ga je vseboval osnutek za- 
kona, ker zanj ni več razloga. Zaslužek iz pogodbe o delu pa je podvržen 
davku kot priložnostni dohodek, kot to velja za vse druge občane. 

Na koncu bi rad opozoril še na tiste določbe, s katerimi se spreminja 13. 
člen sedanjega zakona. Pri tem gre za izvedbo odločbe Ustavnega sodišča glede 
določanja pokojnine po tako imenovanih kategorijah. Želim pa poudariti, da 
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to še ni dokončna uskladitev z ustavo in zakonom o združenem delu, ker je to 
odvisno predvsem od opredelitve pojma »minulo delo«. V zvezi s tem ustavnim 
načelom pa je potrebno, da federacija izda zakon o razširjeni reprodukciji. Le 
na ta način bomo lahko v pokojninskem sistemu uveljavili to načelo iz zdru- 
ženega dela. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: K tej točki dnevnega reda je bila še po- 
sebej povabljena Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Socia- 
listične republike Slovenije. 

Predlog zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV, Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalec Odbora tovariš Franc Taler, Komisije za vprašanja bor- 
cev NOV tovariš Franc Mrcina, Komisije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve predsednik Franjo Turk in Zakonodajno-pravne komisije 
predsednik dr. Lojze Ude poročila še ustno dopolniti? Prosim, besedo ima to- 
variš Franc Mrcina, poročevalec Komisije za vprašanja borcev NOV! 

Franc Mrcina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Komisija za vprašanja borcev NOV ugotavlja, da je predlagatelj pri pri- 
pravi predlogov za spremembo in dopolnitve zakona o delovnih, razmerjih, ki 
ga sicer ta zbor ne obravnava, ter zakona o invalidskem in pokojninskem za- 
varovanju, ki sta vsebinsko povezana in pomenita celoto, upošteval vsa sta- 
lišča, pripombe in predloge naše komisije, dane ob obravnavi osnutkov obeh 
zakonov. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakonov je, za razliko od 
osnutkov, na ustreznejši način in v skladu s stališči Centralnega komiteja ZK 
Slovenije ter resolucijo XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije rešil vsa 
tista temeljna vprašanja s področja zaposlovanja upokojencev, ki so bila ob 
dosedanjih razpravah izpostavljena kot odprta oziroma o katerih so obstajala 
različna mnenja. Komisija za vprašanja borcev NOV podpira predlagane spre- 
membe in dopolnitve zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ter 
pri tem ocenjuje kot pomembne novosti na področju zaposlovanja upokojencev, 
zlasti naslednje: 

1. Najpomembnejša novost je vsekakor načelno izhodišče obeh zakonov, po 
katerem nihče ne more imeti hkrati statusa upokojenca in delavca v zdru- 
ženem delu, kar pomeni, da ne more hkrati prejemati pokojnine in osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja. 

2. Pozitivno je bila ocenjena tudi zakonska usmeritev, ki vsakomur omogo- 
ča, da po dogovoru s temeljno organizacijo ostane aktiven pri ustvarjanju ma- 
terialnih in duhovnih dobrin toliko časa in v tolikšnem obsegu, kolikor mu to 
dopuščajo njegove psihofizične sposobnosti. Delavec, ki je izpolnil pogoje za 
polno osebno -pokojnino, namreč lahko nadaljuje delovno razmerje ali pa se 
kasneje kot upokojenec reaktivira. 

S tem v zvezi je bila tudi dana podpora predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ki sedaj ne vsebuje več omejitve 
pri zaposlovanju pri nekaterih vodilnih delih oziroma nalogah. Po mnenju 
naše komisije je namreč primerneje, če se ta vprašanja rešujejo z načrtno in 
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prožno kadrovsko politiko, ki lahko, upoštevajoč kadrovske in družbenopoli- 
tične vidike, uspešno rešuje najrazličnejše kadrovske situacije. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih sedaj brez izjeme omogoča vsem delavcem, ki se jim zavarovalna doba 
šteje s povečanjem, da se jim na njihovo željo ter v soglasju s temeljno organi- 
zacijo ugotavlja izpolnitev pogojev za polno osebno pokojnino v dejanskem 
trajanju. Takšna določba omogoča ustrezno reševanje posameznih primerov 
z vso njihovo specifiko, upoštevajoč na eni strani posebnosti posameznih po- 
klicev, na drugi strani pa tudi sposobnosti in zdravstveno stanje posameznika. 

4. Po mnenju Komisije je pogodba o delu, kot je urejena v predlogu za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ustrezna 
normativna osnova za urejanje pogodbenih razmerij, saj upokojencem omo- 
goča opravljanje določenih del in nalog, ne da bi izgubili status upokojenca in 
ne da bi bili, kar zadeva davčne obveznosti iz naslova pogodbe o delu, v 
slabšem položaju od delavca oziroma občana, ki opravlja pogodbeno delo. 
Glede na specifično strukturo prebivalstva v Socialistični republiki Sloveniji 
ter socialno-ekonomske razloge je takšno pogodbeno delo upokojencem vse- 
kakor treba dopustiti oziroma omogočiti. Seveda pa bo potrebno pri tem z 
ustrezno aktivnostjo organov družbenega nadzorstva in drugih družbenih 
dejavnikov preprečiti morebitne zlorabe v zvezi s pogodbenim delom nasploh 
ter onemogočiti, da bi v nasprotju s stališči XI. kongresa ZK Jugoslavije pri- 
hajalo do razraščanja takega dela oziroma do sklepanja pogodb o delu tam, 
kjer to ne bi bilo družbeno upravičeno in smotrno. 

Komisija za vprašanja borcev NOV predlaga zboru, da sprejme predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v predloženem besedilu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mrcina! Želi še kdo 
od poročevalcev besedo? (Ne.) 

Za današnjo sejo ste prejeli tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske 
odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem je vsebovan predlog stališča, ki 
naj ga ta zbor sprejme, ko danes obravnava ta akt v smislu 72. člena poslov- 
nika Skupščine Socialistične republike Slovenije, tako da daje pristojnima 
zboroma svoja stališča. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 
3., 7. in dO. členu predloga zakona, ki so razvidni iz njenega poročila. Prosim, 
da se o amandmajih izreče predstavnik Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj! (Se strinja.) Predstavnik Komisije za vprašanje borcev NOV! (Se 
strinja.) Predstavnik Komisije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve! (Se strinja.) In predstavnik predlagatelja! (Se strinja.) 

Ker amandmaji bistveno ne posegajo v vsebino zakona in ker z njim 
soglašajo, kot ste slišali, delovna telesa Skupščine, zbora in predlagatelj, pred- 
lagam, da o vseh teh amandmajih glasujemo skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? 
(Ne.) Potem prosim, da glasujete. Kdor je za amandmaje, naj prosim glasuje! 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 3., 7. in 10. 
členu predloga zakona soglasno sprejeti. 
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Take- moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za^pred- 
log zakona, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. Ugotavljam tudi, 
da je predlog zakona sprejet v skladu s stališčem Družbenopolitičnega zbora, 
o čemer bom predsednico tega zbora posebej obvestila. 

Zdaj pa prosim člane Odbora za finance, da se sestane j o v sobi 84. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Izvršni svet. _ 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Amalijo Zitmk, 
pomočnico predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov. Želi tovarišica Žitnik besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, Komisija za vprašanje borcev NOV in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so zboru predložila pismena poročila. Želijo poročevalec 
Odbora tovariš Taler, Komisije za vprašanja borcev NOV tovariš Mrcina in 
Zakonodajno-pravne komisije dr. Ude poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog 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 18. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 
1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912—1918, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovarišico Amalijo Žitnik, pomočnico 
predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov. Želi tovarišica Žitnik besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli. Obravnavali so ga: Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci 
Odbora in obeh komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi zakona o prekrških, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Vlada Tanceta, na- 
mestnika republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi amandma Izvršnega sveta. 
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Obravnavali so ga: Odbor za finance, Odbor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in komisij 
poročila še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju predlagatelja k 2. členu. Prosim, da 
se o njem izreče predstavnik Odbor za finance! (Se strinja.) Predstavnik Od- 
bora za družbenopolitični in komunalni sistem! (Se strinja.) Predstavnik Ko- 
misije za pravosodje! (Se strinja.) In predstavnik Zakonodajno-pravne komisije! 
(Se strinja.) Kdor je za amandma Izvršnega sveta k 2. členu, naj prosim glasuje! 
(50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 2. členu soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj prosim 

glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja 
prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978, ki ga je Skupščini predložil v ob- 
ravanvo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dragana Mozetiča, 
namestnika republiške sekretarke za finance. Zeli tovariš Mozetič besedo? (Ne 
želi.) 

Predlog zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo 
po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije. Tak predlog je Izvršni svet tudi posebej obrazložil. 

Pričenjam razpravo o tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, 
to je v zadnji fazi kot predlog zakona. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče,' 
potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, potem zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj 
prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil tovariša Dušana Sinigoja, podpredsednika Iz- 
vršnega sveta. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
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Predlog zakona ste prejeli. Izvršni svet predlaga, da tudi ta akt obrav- 
navamo po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije. Ta predlog je Izvršni svet tudi posebej obra- 
zložil. 

O tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji 
fazi kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Prej namreč 
zakona niso mogli predložiti, ker je bil do 1. decembra rok za sklenitev 
samoupravnih sporazumov. Ce pa želimo, da naj velja s 1. 1., je potreben hiter 
postopek. Glasujemo torej za predlog Izvršnega sveta. Prosim, kdor je za, 
naj glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Dušana Sinigoja, podpredsednika Iz- 
vršnega sveta. Predlog zakona ste prejeli. 

Izvršni svet predlaga, da ta akt obravnavamo po hitrem postopku v smislu 
295. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. Ta predlog je 
Izvršni svet posebej obrazložil. O tem, ali ga bomo obravnavali po hitrem po- 
stopku ali ne, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (51 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Želi kdo 
besedo? (Ne.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1979, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Dušana Sinigoja, podpredsednika Iz- 
vršnega sveta. Predlog zakona ste prejeli. 
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Tudi za ta akt Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo v smislu 295. 
člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije po hitrem po- 
stopku. Ta predlog je Izvršni svet posebej obrazložil. O tem, ali bomo zakon 
obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi kot predlog zakona, pri- 
čenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (51 delegatov 
glasuje zal.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta'soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 24. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju izdatkov za starostno 
zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil Dušana Šinigoja, podpredsednika Izvršnega 
sveta. 

Tudi za ta akt Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo po hitrem po- 
stopku v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Ta predlog 
je Izvršni svet obrazložil. 

O tem, ali bomo zakon obravnavali po hitrem postopku, to je v zadnji fazi 
kot predlog zakona, pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za pred- 
log Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora 
in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 25. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pristopu k dogovoru o izdaji doplačilne poštne znamke »VIII. Mediteranske 
igre, Split 1979«. 

Predlog odloka je predložila v obravnavo Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določila tovariša dr. 
Lojzeta Udeta, predsednika te komisije. Zeli predstavnik Komisije predlog 
odloka ustno obrazložiti? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnev- 



13. seja 491 

nega reda je tovariš Dragan Mozetič, namestnik republiške sekretarke za 
finance. 

Poleg predloga odloka ste dobili tudi dogovor o izdaji doplačilne znamke 
ter mnenje Izvršnega sveta. 

Na podlagi predloga odloka, predloženega dogovora in mnenja Izvršnega 
sveta pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih predlagatelja, to je Zakonodajno- 
pravne komisije k naslovu in k 1. točki predloga odloka. Kdor je za ta dva 
amandmaja, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Komisije k naslovu in k 1. točki pred- 
loga odloka soglasno sprejeta. 

Zdaj moramo glasovati še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
Glede na mnenje Izvršnega sveta predlagam, da ob tej točki sprejme zbor 

še naslednji sklep: »Izvedbeni predpis o izvajanju dogovora o izdaji doplačilne 
poštne znamke »VIII. Mediteranske igre, Split 1979« bo Zbor občin obravnaval 
šele, ko bo Skupščina SR Slovenije obveščena, da so skupščine vseh sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin pristopile k omenjenemu dogovoru. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 26. točko dnevnega reda, to je na osnutek pro- 
gramov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979. 

Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1979 je predložilo v obravnavo 
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 

Ker je v izčrpnem uvodu k programu navedeno, kako je nastajal, kakšen 
je njegov pomen, kakšni so realni pogoji in možnosti za njegovo realizacijo, 
kakšne bodo metode in oblike skupščinskega dela, da bomo ta program čimbolje 
izvedli, kakšne so naloge in odgovornosti delovnih teles Skupščine in zborov 
pri realizaciji začrtanih nalog, kako mora biti program z vsebinskega vidika 
odprt za vse pobude in predloge vseh družbenih dejavnikov, zlasti pa dele- 
gacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, in kakšna je narava 
periodičnih delovnih načrtov, ki jih bomo sprejemali za realizacijo danes ob- 
ravnavanega programa, ocenjujem, da ni potrebno dajati posebnega uvoda. 
Poleg tega pa vi ob svoji lastni praksi spoznavate to delo in tudi programi- 
ranje. 

Omenila bi le to, da moramo danes imenovati skupino delegatov, ki bo 
na podlagi pripomb, predlogov in mnenj, ki bodo izražena na današnji seji in 
ki jih bodo dajali vsi tisti, ki morajo sodelovati pri nastajanju programa dela 
Skupščine, pripravila predlog programa, ki predstavlja program najširših 
družbenopolitičnih aktivnosti številnih družbenih subjektov, kot so delegacije 
in delegati, delovna telesa zborov in Skupščine, Izvršni svet ter republiški 
upravni organi, družbenopolitične organizacije, republiški družbeni svet, samo- 
upravne interesne skupnosti, Gospodarska zbornica Slovenije in drugi druž- 
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beni dejavniki, ki so odgovorni za dogovarjanje in sprejemanje odločitev v 
Republiški Skupščini. 

Danes na klop ste prejeli tudi orientacijski periodični delovni načrt za prvo 
trimesečje 1979 z dnevnimi redi sej, ki jih predvidevamo v tem časovnem 
obdobju. Iz tega periodičnega delovnega načrta lahko ugotovite, da posku- 
šamo slediti dogovorjeni usmeritvi o vsebinsko zaokroženih dnevnih redih sej 
zborov oziroma o obravnavi sklepov, kar bo prispevalo tudi k možnosti za 
uresničevanje zamenljivosti delegata na seji zbora in za vaše boljše vključe- 
vanje v delo zbora. Poleg tega pa je iz delovnega načrta tudi razvidno, katera 
delovna telesa so pristojna za obravnavo posameznega akta, katere organizacije, 
skupnosti in organi se bodo vključevali v obravnavo posameznih zadev in kdo 
je v Skupščini koordinator, kar vse bo prispevalo k temu, da se bodo lahko 
delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, njihove konfe- 
rence, občinske skupščine, družbenopolitične organizacije in drugi pravočasno 
vključili v obravnavanje in odločanje. 

Program je obširen, zato bo v naslednjem letu terjal naše nadpovprečno 
angažiranje in veliko samodiscipline pri uresničevanju dogovora. 

Naj na koncu ponovim še poziv, ki je bil dan že na začetku tega mandat- 
nega obdobja, da naj bi namreč občinske skupščine, tudi tiste, ki nimajo ne- 
posredno svojih delegatov v delovnih telesih zbora, na naše povabilo ali pa 
samoiniciativno, takrat, kadar štejejo, da so nadpovprečno zainteresirane za pro- 
bleme, ki so na dnevnih redih delovnih teles, pošiljale na seje delovnih teles 
pravočasno svojega delegata. 

Osnutek programa dela so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za fi- 
nance, Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve, Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so vsi zboru predložili pismena poročila. 

Želijo morda poročevalci delovnih teles poročila ustno dopolniti? (Ne.) 
Na podlagi programa dela in poročil delovnih teles pričenjam razpravo. 

Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Osnutek programa dela Zbora občin Skupščine SR Slovenije za leto 
1979 se sprejme. 

2. Za pripravo predloga programa dela se imenuje delovna skupina, ki jo 
sestavljajo: tovariš Leopold Slapnik, podpredsednik Zbora občin, tovariš Silvo 
Gorenc, predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose razvoj, in tovariš 
Mitja Horvat, predsednik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem. 

3. Predlog programa dela pripravi skupina delegatov iz 2. točke tega skle- 
pa. Pri pripravi predloga programa naj upošteva pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles Skupščine in Zbora ter predloge, pripombe in mnenja delegacij 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, konferenc delegacij, ob- 
činskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih družbenih dejavnikov. 

4. Zbor občin poziva delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, konference delegacij, občinske skupščine, samoupravne interesne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in druge družbene dejavnike v ob- 
činah in v republiki, da obravnavajo osnutek programa dela Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1979 in da svoje pripombe in predloge posredujejo 



13. seja 493 

Skupščini SR Slovenije do obravnave predloga programa na prvi seji zborov 
Skupščine SR Slovenije v letu 1979. 

Želi o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) če nihče, potem prosim, 
da glasujete. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

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

K tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog odloka o razrešitvi sodnika 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije, predlog odloka o imenovanju predsednika 
in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada in predlog predsednika Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije za imenovanje namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za kulturo. Predstavnik Komisije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve je njen predsednik tovariš Franjo Turk. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. , 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil z 
31. decembrom 1978 razrešen dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 
sodnik, naveden v predlogu tega odloka. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Uprav- 
nega odbora Prešernovega sklada. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili za predsednika in člane Upravnega odbora Prešernovega 

sklada imenovani kandidati, navedeni v predlogu tega odloka. 
Prehajamo na predlog predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 

nije za imenovanje namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo. 
Kot gradivo za to točko ste prejeli poleg omenjenega predloga še predlog 

odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega komiteja zakulturo, 
ki ga je pripravila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Če ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je bil za namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo 

imenovan kandidat, naveden v predlogu tega odloka. 

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

Po 1. odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat v 
zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki 
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vodijo delo republiških upravnih organov vprašanja, ki se nanašajo na njihovo 
delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat tudi 
predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali pa predsednikom 
delovnih teles kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za območ- 
je republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

Dobili smo dvoje delegatskih vprašanj, in sicer iz občine Maribor in ob- 
čine Žalec. Na obe vprašanji bo dan odgovor na prihodnji seji. Zeli še kdo od 
delegatov postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 

Potem odrejam nekaj minut odmora. Prosim, da se držite v avli, da bomo 
lahko nadaljevali s 3. točko dnevnega reda, ko bo poročal naš Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, ki bo vsak čas pripravil svoje poročilo. 

Nadaljevali bomo z delom. Tri stvari bi morali še opraviti, preden formalno 
zaključimo današnjo sejo. 

Pred pol ure ste dobili predlog odloka o dodelitvi posojil in 
dotacij iz sredstev rezerve SR Slovenije, ki ga je kot do- 
datno točko dnevnega reda predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Iva Marenka, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. 

Predlagam, da se najprej opredelimo do te točke dnevnega reda, zato 
prosim tovariša Marenka, da obrazloži, kaj je Izvršni svet vodilo, da je predložil 
predlog tega odloka. 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na dopoldanskem delu zasedanja Družbenopolitičnega zbora se je razvila iz- 
redno zaostrena razprava v zvezi z učinkovitostjo ukrepanja pri odpravljanju 
posledic neurja in toče v Severovzhodni Sloveniji. Pri tem je bilo zlasti iz- 
postavljeno, da je kljub stališču Skupščine, sprejetem ob zadnjem julijskem 
zasedanju, da je potrebno naglo in učinkovito ukrepati, prišlo do zastoja pri 
zagotovitvi oziroma izplačilu sicer v načelu odobrenih finančnih sredstev. Za- 
tegadelj menimo, da bi bilo, spričo nujnosti zagotovitve sredstev, potrebno 
sprejeti odlok, ki je bil Skupščini predložen dne 14. decembra, ter sprejeti 
pobudo Družbenopolitičnega zbora, da se odlok obravnava po hitrem postopku, 
pri čemer tudi Izvršni svet predlaga hitri postopek. 

Mislim, da bi veljalo nekatere elemente obrazložiti. 
1. V okviru Izvršnega sveta smo čakali s predložitvijo odloka zato, ker 

je na podlagi sprejete metodologije in kriterijev, ki so bili dani, Izvršni svet 
dobil zadnji del materiala, ki pomeni obračun sredstev, šele 10. decembra, pri 
čemer smo morali čakati stališča vseh občin, ki so imele, v skladu s kriteriji, 
pravico do sredstev. V tem smislu želimo opozoriti, da so nekatere občine 
Koordinacijskemu odboru pismeno izjavile, da ne želijo uveljavljati pravice 
do sredstev, glede na to, da ni prišlo do takšne škode, da bi bila upravičena 
posebna intervencija. Ko so bile zbrane vse materialne predpostavke za 
sprejetje tega odloka, je bil le-ta predložen Skupščini. Glede na to, da ga je 
nujno treba sprejeti še letos, sta iniciativa Izvršnega sveta oziroma pobuda 
Družbenopolitičnega zbora glede hitrega postopka po našem mnenju ute- 
meljena. 

2. Razlogi za sprejetje odloka so bili obravnavani, kot sem že rekel, na 
zadnjem julijskem zasedanju zborov, ko je bilo ugotovljeno, da gre za katas- 
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trofo izjemnih dimenzij. Izvršni svet se je na podlagi sprejetih stališč v 
Skupščini in stališč SZDL Slovenije odločil, da je potrebno ukrepati hitro in 
učinkovito, če se ukrepa v skladu z določbami družbenega dogovora o sred- 
stvih solidarnosti, po katerem imajo pravico do pomoči tiste občine, ki so pre- 
segle 3 odstotke škode v družbenem proizvodu. Vendar pa je lahko ukrepal 
šele takrat, ko so bila sredstva izračunana na osnovi kriterijev. 

Pri tem bi želel posebej opozoriti, da je bila v Pomurju in v drugih ob- 
činah, ki so navedene v odloku, izvedena izredno učinkovita akcija za odpravo 
prvih' posledic in da je v teku solidarnostna akcija občin v Sloveniji za zbi- 
ranje sredstev solidarnosti. Glede občine Maribor smo se odločili za rešitev, 
ki je predlagana v odloku, zategadelj, ker je bilo v razpravi s tovariši iz Ma- 
ribora ugotovljeno, da je škoda sicer ogromna, vendar ne dosega kriterijev iz 
družbenega dogovora. V tem smislu je predlagano, da se jim da posojilo, s 
čimer se tudi sami strinjajo, v smislu sprejetih stališč o ukrepanju in odprav- 
ljanju posledic, kar zadeva kmetijstvo, in da se odpravljajo posledice zemelj- 
skih plazov. 

[Mimogrede naj še opozorim, da sta predlog, da se to vprašanje obravnava 
na današnjem zasedanju, podprla oba odbora za finance, ki sta podprla tudi 
vsebino predloga odloka. Obveščam vas tudi, da je Zbor združenega dela 
sprejel predlog odloka brez pripomb. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Najprej dajem zboru v od- 
ločitev, ali uvrstimo predlog odloka o dodelitvi posojil in dotacij iz sredstev re- 
zerve Socialistične republike Slovenije na dnevni red današnjega zbora. 

Kdor je za naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog, da se predlog odloka 
uvrsti na dnevni red seje zbora. 

Zdaj pa prosim, da glasujemo še o predlogu za hitri postopek. Kdor je za 
ta predlog, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta o 
hitrem postopku. ^ 

Kot je tovariš Marenk že omenil, je predlog odloka obravnaval nas Odbor 
za finance, ki je zboru predložil tudi pismena poročila. Kot vidite, se Odbor z 
vsebino predloga odloka in s hitrim postopkom strinja. Se s tem strinja tudi 
Zakonodajno-pravna komisija? (Da.) Potem pričenjam razpravo. Zeli kdo be- 
sedo? (Ne). 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka sprejel z večino glasov. 

Prehajamo znova na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Zbor združenega dela nas je namreč obvestil, da so v njihovem zboru 
sprejeli naslednje amandmaje: 

  V 3. odstavku 14. člena naj se izpustita zadnja dva stavka, ki se glasita: 
»V primeru, ko je objekt zgrajen v nasprotju s predpisi, se plača ta odškodnina 
od površine, ki se ne more več uporabljati za kmetijsko ali gozdno proiz- 
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vodnjo. To ugotovi z odločbo v upravnem postopku občinski upravni organ, ki 
je pristojen za kmetijsko inšpekcijo.« 

— 6. odstavek 14. člena pa naj se glasi: »Odškodnino zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča odmeri v upravnem postopku občinski 
upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve. Ce se odškodnina ne da odmeriti 
po tretjem odstavku tega člena, odmeri odškodnino upravni organ, pristojen za 
lokacijske zadeve, potem ko je dobil mnenje občinskega upravnega organa, 
pristojnega za kmetijsko inšpekcijo. Ce le-ta ne da mnenja v 30 dneh, lahko 
odloči občinski upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve, brez tega 
mnenja.« 

Sprašujem poročevalca Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Zakonodajno-pravne komisije, če se s tako vsebino 14. člena zakona o kmetij- 
skih zemljiščih strinjata? (Da.) 

Potem dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 14. členu. 
Naslednji amandma pa je, da naj se za 148. členom doda nov člen, zadnja 

dva člena predloga zakona pa naj se preštevilčita. Novi člen naj se glasi: 
»Dokler ne bodo sprejeti v skladu s 5. odstavkom 14. člena tega zakona odloki 
občinskih skupščin o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča, se uporabljajo dosedanji odloki občinskih skupščin o posebnem pri- 
spevku za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. Občinske skup- 
ščine so dolžne uskladiti svoje odloke s tem zakonom v roku treh mesecev po 
njegovi uveljavitvi.« 

Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel navedeni amandma. 
S tem smo tudi pri tem zakonu usklađeni z Zborom združenega dela, o če- 

mer bom predsednika tega zbora še posebej obvestila. 

Zdaj se vračamo na 3. točko dnevnega reda; ker sta odbora kon- 
čala svoje delo. Prosim poročevalca tovariša Marjana Simiča, da poda poročilo! 

Marjan Simič: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj in 
Odbor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj sta na skupni seji 
obravnavala predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979, s temeljnimi raz- 
vojnimi nalogami in opredelitvijo njihovih nosilcev in v zvezi s tem sprejela 
naslednja stališča: 

1. Amandmaje, ki so bili predloženi k predlogu resolucije, sta odbora ob- 
ravnavala v skladu s stališči, ki sta jih zavzela ob obravnavi predloga reso- 
lucije v celoti, kot tudi v skladu s kriteriji, ki jih je predlagatelj resolucije 
upošteval pri selekciji pripomb k osnutku resolucije in ki so razvidni iz gra- 
diva, ki so ga prejeli delegati za današnjo sejo. 

V skladu s tem sta odbora soglašala z amandmaji, ki so v skladu z osnov- 
nimi usmeritvami resolucije, za katere se zavzema Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, in ki so dobili podporo tako v delegacijah kot v družbenopolitičnih 
organizacijah oziroma izražajo poglede, dane v razpravah v skupščinskih te- 
lesih in v stališčih Družbenopolitičnega zbora. 
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Glede na to odbora nista mogla sprejeti amandmajev, ki niso izhajali iz 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije ali dogovora o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije, oziroma amandmajev, za katere še niso dani 
predlogi za vključitev v dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije, 
ter predlogov, ki v bistvu prejudicirajo naloge po letu 1979 oziroma naloge za 
prihodnji srednjeročni plan. 

2. Odbora sta soglašala z amandmaji Izvršnega sveta, ki jih je ta sprejel 
ob obravnavi amandmajev skupščinskih delovnih teles in drugih predlagate- 
ljev, ki so razvidni iz pregleda amandmajev k predlogu resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 
z dne 21. decembra tega leta in pregleda amandmajev z dne 25. decembra 1978. 
Ta dva pregleda sta vam bila posredovana danes. 

Glede na to, da so amandmaji odborov vključeni v pregled amandmajev 
Izvršnega sveta z dne 21. 12., odbora umikata svoje amandmaje k točkama 5. 1 
in 11. 

V skladu s sprejetimi stališči odbora soglašata z amandmajem skupine de- 
legatov 16. okoliša s področja gospodarstva — Maribor k točki 2 predloga re- 
solucije, ki se nanaša na izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovolje- 
nja za avtocesto Šentilj—Pesnica. 

V skladu s temi stališči odbora tudi nista mogla soglašati z naslednjimi 
amandmaji: skupine delegatov za Zbor združenega dela z gospodarskega pod- 
ročja, 1. okoliš — Celje; skupine delegatov za Zbor združenega dela 30. oko- 
liša oziroma skupine delegatov za Zbor občin iz Skupščine občine Ljubljana- 
Siška; skupine delegatov za Zbor združenega dela iz Obalne skupnosti Koper 
ter z amandmaji skupine delegatov 16. okoliša za Zbor združenega dela oziroma 
skupine delegatov za Zbor občin v zvezi z rekonstrukcijo mejnega prehoda 
Šentilj, skladiščno-transportno cono in tekstilno industrijo. 

Amandmaje skupine delegatov občin Mozirje, Gornja Radgona in Lendava 
odbora nista posebej obravnavala, ker so vsebinsko enaki z amandmaji občine 
Velenje. _ . v 

Odbora predlagata pristojnima zboroma, da sprejmeta načelna izhodišča, na 
podlagi katerih sta se odbora opredeljevala do predlaganih amandmajev in ki 
so zajeta v točki 1 predloga tega poročila. Prav tako odbora predlagata, da 
zbora sprejmeta predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 skupaj s stališči, mnenji in pred- 
logi odborov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli morda kdo razpravljati o 
poročilu odborov? (Ne.) 

Potem bomo prešli na glasovanje. Ker ste danes na klopi dobili od Izvrš- 
nega sveta dva pregleda vseh amandmajev, v katerih so vsebovani tudi 
amandmaji Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravne komisije, bomo zaradi lažjega spremljanja oziroma pregleda glasovali 
najprej samo o amandmajih Izvršnega sveta, zajetih v teh dveh poročilih. 
Poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj tovariš Simič se 
je že opredelil do teh amandmajev, Zakonodajno-pravna komisija z njimi so- 
glaša. Ker so ti amandmaji pripravljeni na podlagi soglasnih predlogov po- 
oblaščenih predlagateljev, predlagam, da o vseh amandmajih Izvršnega sveta, 
katerih zaradi številnosti ne bom naštevala, glasujemo skupaj. Ali kdo temu 
predlogu nasprotuje? (Ne.) 
32 
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Ce nihče, potem prosim, da glasujete o amandmajih Izvršnega sveta. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Zdaj dajem na glasovanje izhodišče, ki je vodilo Odbora na današnji seji, 

kot sta se opredeljevala do amandmajev, predloženih na današnji seji zbora. 
Kdor je za ta izhodišča, ki jih je podal tovariš Simič, naj prosim glasuje! (43 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel izhodišča, ki so služila na- 
šemu Odboru za družbenoekonomske odnose in razvoj, ko se je opredeljeval do 
predloženih amandmajev na današnji seji. 

Sedaj predlagam, da glasujemo še o amandmajih, ki so bili predloženi 
danes. 

Najprej amandmaji iz občine Maribor. Slišali ste, da se je Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj pozitivno opredelil do amandmaja v II. po- 
glavju temeljnih razvojnih nalog na strani 22, 8. odstavek. Ta amandma se 
nanaša na avtocesto Šentilj—Pesnica. Odbor z njim soglaša. Kakšno je sta- 
lišče Zakonodajno-pravne komisije? 

Tone Jevoršek (iz klopi): Tovarišica predsednica! Glede na to, da ne 
gre za sistemsko naravo teh amandmajev, se o njih posebej ne izrekamo. 

Predsednica Silva Jereb: To velja za vse amandmaje. Naš odbor se 
je tudi opredelil do vseh amandmajev, prav tako pa tudi predlagatelj na seji 
Odbora. 

Dajem najprej na glasovanje amandma iz občine Maribor k II. poglavju, 
8. odstavek na strani 22. Kdor je za, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel navedeni amandma. 
Nadalje sprašujem delegata iz občine Maribor, ali glede na odločitev Od- 

bora in Zbora vztraja pri drugem, tretjem in četrtem amandmaju! Ne vztra- 
jate? (Ne.) To se pravi, da ne bomo glasovali o nadaljnjih amandmajih iz 
občine Maribor. 

Amandmaji iz občine Celje. Vprašujem delegata iz občine Celje, ali vztraja 
pri amandmaju k točki 5. 3 za področje kemične in gumarske industrije? Pro- 
sim! 

Zvone Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne zamerite mi, da se ponovno oglašam. Ce tole moje vztrajanje pri 
amandmaju pomeni izziv vsem tistim, ki želijo drugače ravnati na področju 
ekoloških razmer v naši republiki, že v preteklosti pa smo ugotovili, da je več 
takšnih žarišč, potem mi naj bo dovoljeno, da se s stališčem Odbora in Iz- 
vršnega sveta ne strinjam. Kot delegat drugačnega pooblastila tudi nimam. 

Zato ne umikamo našega dopolnila k besedilu, ki je objavljeno v predlogu 
resolucije, in sicer kar zadeva odobritev poslovnih kreditov od poslovnih bank 
za takojšnje ukrepanje na področju sanacije ekoloških razmer v Celju. 

Poleg tega mi dovolite, tovarišica predsednica, da Izvršnemu svetu po- 
stavimo vprašanje, na katerega želimo tudi odgovor: Kako bomo konkretno fi- 
nancirali sprejeti program ekološke sanacije Cinkarne Celje? Ta stvar ni nova 
in je že bila v razpravi do resolucije dokaj konkretno opredeljena, odgovora na 
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to vprašanje pa v tem trenutku ni, to se pravi, da tudi konkretne sanacije ni 
mogoče pričeti. 

Prav tako tudi ne umikamo amandmaja v zvezi z izgradnjo telekomuni- 
kacijskega centra Golovec v Celju. S tem smo seveda sprejeli pobudo Odbora, 
da takoj pričnemo postopek za dopolnitev družbenega dogovora o temeljih 
srednjeročnega plana. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Ali bi lahko predstavnik Izvršnega sveta 
takoj odgovoril na zastavljeno vprašanje? Prosim, besedo ima tovariš Štefan 
Korošec, član Izvršnega sveta! 

Štefan Korošec: Izvršni svet ne more takoj in v celoti odgovoriti 
na vprašanje glede sredstev in celotnega postopka ekološke sanacije. Mislim, 
da gre za vrsto vprašanj, ki še niso dokončno razčiščena. Prvo je sklepanje 
družbenega dogovora, kjer gre tudi za vprašanje iniciative in ne samo skle- 
nitve družbenega dogovora. Drugič gre za ocenjevanje obsega, tretjič pa je 
treba tudi upoštevati, da je Izvršni svet v tem smislu določeno iniciativo že 
sprejel, s čimer ste bili tovariši iz Celja seznanjeni na razgovoru v mesecu 
novembru. Izvršni svet se torej že sedaj zavzema za to, da bi se našla celovita 
rešitev, vendar pa nam čas, pa tudi dosedanja faza dela pri tem še ne omogo- 
čata, da bi dali celovit odgovor. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Korošec! Slišali ste 
odgovor člana Izvršnega sveta, slišali ste delegata iz Celja, ki vztraja pri 
amandmaju k točki 5. 3, zato predlagam, da zbor o tem glasuje. 

Kdor je za amandma k točki 5. 3, naj prosim glasuje! (13 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (17 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k točki 2, ki se nanaša na izgradnjo 

telekomunikacijskega centra Golovec v Celju. Kdor je za ta amandma, naj 
prosim glasuje! (16 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (18 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal? (12 delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Obalne skupnosti Koper. Vpra- 

šujem delegata, ali vztraja pri amandmaju! (Ne.) Potem o tem amandmaju ne 
bomo glasovali. 

Prehajamo na amandmaje Skupščine občine Šiška. Vprašujem delegata, 
ali vztraja pri amandmajih! (Delegat je odsoten.) Potem pa moramo glasovati, 
in sicer po vrsti, o vsakem amandmaju posebej. 

Kdor je za prvi amandma občine Šiška k poglavju 5. 9, naj prosim gla- 
suje! (1 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (34 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(9 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Drugi amandma občine Šiška, in sicer k II. poglavju na področju prometa 

in zvez. Kdo je za ta amandma? (1 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (34 de- 
legatov.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) Amandma ni sprejet. 

Amandma št. 3 občine Šiška, k poglavju 5. 5 na področju kovinske indu- 
strije. Kdor je za, naj prosim glasuje! (1 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (35 
delegatov.) Se je kdo vzdržal? (9 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
32» 
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Nadaljujemo z glasovanjem o amandmajih Skupščine občine Kamnik. Spra- 
šujem tovariša Svetelja, ali vztraja pri obeh amandmajih! 

Franc Svetelj (iz klopi): Da! Izvršni svet naj da jasen in konkreten 
odgovor glede načina reševanja teh vprašanj. 

Predsednica Silva Jereb: Dobro! Besedo ima tovariš Štefan Korošec, 
član Izvršnega sveta! 

Štefan Korošec: Namen imam dati predvsem odgovor v zvezi z 
Rudnikom kaolina. Izvršni svet pripravlja informacijo o stanju, ki bo pred- 
vidoma obravnavana že naslednji teden v delovnih telesih Izvršnega sveta. 
Predhodne ocene so pokazale, da bodo potrebne temeljite, med drugim tudi 
geološke raziskave, kasneje pa bodo na osnovi teh ocen sprejeti zaključki in 
predlagani ukrepi. Predvidoma bo ta informacija posredovana tudi delegatom 
Skupščine. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Korošec! Tovariš Sve- 
telj, umikaš oba amandmaja? 

Franc Svetelj (iz klopi): Umikam oba amandmaja. 

Predsednica Silva Jereb: O teh amandmajih torej ne bomo gla- 
sovali. 

Imamo še amandmaje občine Velenje. Del amandmajev je smiselno zajeto 
v amandmaju Izvršnega sveta k točki 5. 6, kot ste lahko ugotovili ob skrbnem 
branju njihovih amandmajev. Ali delegat vztraja pri ostalih amandmajih? (Ne.) 
Potem o njih ne bomo glasovali. 

Tudi Mozirje, 'Lendava in Gornja Radgona se morajo, glede na to, da pod- 
pirajo amandmaje Velenja, izreči, ali umikajo svoje amandmaje. Mozirje? 
(Umikajo.) Lendava? (Delegat je odsoten.) Gornja Radgona? (Umikajo.) 

Glasovati moramo torej o amandmaju občine Lendave. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (1 delegat glasuje za.) Je kdo proti? (38 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (6 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Obravnavali smo torej vse amandmaje, ki so bili predloženi. O amandma- 

jih Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravne 
komisije posebej ne bomo glasovali, ker so bili izglasovani v amandmajih 
Izvršnega sveta. 

Glasovati moramo še o predlogu resolucije s temeljnimi razvojnimi nalo- 
gami v celoti. Kdor je za predlog resolucije, naj prosim glasuje! (46 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog resolucije s temeljnimi 
razvojnimi nalogami. 

V zvezi z resolucijo nam je Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
oziroma skupina delegatov, sestavljena iz predstavnikov vseh treh odborov za 
družbenoekonomske odnose, predložila tudi predlog stališč in sklepov, ki naj 
jih sprejme zbor ob obravnavi resolucije. Ta dokument ste dobili danes na klop. 

Tovariš Marjan Simič, član skupine delegatov in poročevalec našega od- 
bora, je o tem aktu podal stališča skupine. Kdor je za predlog stališč in skle- 
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pov, naj prosim glasuje! (44 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč in sklepov sprejet z večino glasov. 
Preden zaključim sejo, bi rada zadržala vašo pozornost samo še za nekaj 

trenutkov, kajti zaključujemo letošnje leto, ki je bilo, kot sami veste, po poli- 
tični in samoupravni aktivnosti zelo razgibano in plodovito, kar se je od- 
razilo tudi pri delu našega zbora. Svoj program smo, razen redkih izjem, v 
redu izpolnili. To je gotovo zahtevalo nadpovprečno angažiranje predlagateljev, 
upravnih organov in naše strokovne službe, zlasti pa pri vas v občinah, v 
skupinah delegatov in v delovnih telesih našega zbora. 

Včasih se je zdelo, da zahtevamo pravzaprav več, kot bi za normalno skup- 
ščinsko in delegatsko delo bilo mogoče. Kako nam je z realizacijo našega pro- 
grama nasploh in v posameznih okoljih uspelo, pa boste lahko sami najbolje 
ocenili. Menim, da je bilo opravljeno zelo veliko in odgovorno delo, k čemur 
so zlasti veliko prispevala naša delovna telesa, prispevali pa ste tudi vi v sku- 
pinah delegatov v občinah, tako da smo se vendarle ob vseh najpomembnejših 
vprašanjih odpirali kot skupščina, odpirali kot delovna telesa in vse bolj ši- 
rili vsem samoupravnim in političnim strukturam Slovenije možnost, da so so- 
delovale s svojimi pogledi pri oblikovanju skupščinskih stališč. To široko so- 
delovanje ima oziroma bi moralo imeti za posledico tudi bolj zavestno in bolj 
dosledno in odgovorno uresničevanje tistega, za kar se v Skupščini dogovorimo. 
Ce bomo v tem pogledu v naslednjem letu naredili korak naprej, bo to po 
mojem mnenju gotovo največje zadoščenje in priznanje prav vam, ki ste se 
nadpovprečno prizadevali. 

Tudi sama bi se rada zahvalila za vse, kar je bilo v tem času napravljenega 
v našem zboru in v naših delovnih telesih. Naslednje leto ne bo nič lažje. De- 
lovni program nam je to že napovedal, zato vam želim v občinah in v republiki 
čimširše sodelovanje vseh samoupravljalcev, političnih aktivistov, vseh samo- 
upravnih in političnih struktur ter čimveč združevanja vseh ustvarjalnih sil, 
ki jih premorejo naši delovni ljudje in občani, da bomo vse naloge lahko v 
redu opravili, osebno pa seveda vsakemu posebej čim več zdravja in osebne 
sreče. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 16.40.) 



9. seja 

(8. novembra 1978) 

Predsedovala: Tina T o m 1 j e , 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.07. 

Predsednica Tina To ml je : Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
9. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Roman Albreht, Jože Božič, Lojzka Cotar, Vlado 
Janžič, Majda Naglost, Miran Potrč, Luisella Ravalico, Angela Vrbnjak, Ciril 
Sitar in Silva Skerbec. 

Na podlagi predlogov Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora, 
Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za pravosodje umikam z dnevnega 
reda 1. točko dnevnega reda, to je predlog zakona o pravni pomoči. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. predlog zakona o založništvu; 
2. predlog za izdajo zakona o družbenih svetih; 
3. osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 

ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih; 
4. predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 

ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 

5. predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in 
strokovnih izpitih delavcev v državnih organih; 

6. problematika uresničevanja inšpekcijskega nadzora v Socialistični re- 
publiki Sloveniji; 

7. predlog za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremič- 
nin v družbeni lastnini; 

8. volitve in imenovanja; 
9. predlogi in vprašanja delegatov. 
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Kot je razvidno iz skice, daje Družbenopolitični zbor stališča k predlogu 
zakona o založništvu in k predlogu za izdajo zakona o razlastitvi m o prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. /AT., „ N 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda. (Nihče.) 
Torej se s predlaganim dnevnim redom strinjate. 

Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Na podlagi 1. odstavka 22. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora 

obveščam delegate, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela na seji 
30 oktobra, v skladu s' stališči našega zbora, osnutek zakona o združevanju 
kmetov in predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o založništvu. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet. Z dopisom z dne 10.10. 1978 
smo prejeli: amandmaje Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije k predlogu zakona, predlog zakona o založništvu z vnesenimi aman 
maji in gradivo »Nekatere karakteristike današnjega položaja zalozmske de- 
javnosti v Socialistični republiki Sloveniji.« j „ 

Predlog zakona z vnesenimi amandmaji so obravnavali: Odbor za druž- 
benoekonomske odnose našega zbora, Zakonodajno-pravna komisija m Komi- 
sija za narodnosti. 

Vsa poročila smo prejeli. Prav tako smo prejeli tudi poročilo o predlogih 
amandmajev k predlogu zakona, o katerih je razpravljal Izvrsni odbor Kul 
turne skupnosti Slovenije. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga v svojem poročilu predlog 
stališč ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi drugega odstavka 
72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije in prvega od- 
stavka 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 

Predstavnik predlagatelja tovariš Andrej Ujčič, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za kulturo, bo dal kratek uvod k tej točki 
dnevnega reda. 

Andrej Ujčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati' Uvod bo resnično kratek, kakor je rekla tovarišica predsednica. Predla- 
gatelj je proučil stališča Odbora za družbenoekonomske odnose tega zbora 
in v skladu s postopkom v Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slove- 
nije sklenil na včerajšnji seji predlagati še dva dodatna amandmaja, ki vam, 
kakor sem sedaj ugotovil, nista bila dana na klop, vendar sta bila poslana 
Skupščini Socialistične republike Slovenije. Zato vam ju bom prebral m po- 
skušal obrazložiti, pa tudi poskušal povedati, zakaj nekih delov predlaganih 
amandmajev oziroma v stališčih zajetih vaših amandmajev ni bilo mogoče 
upoštevati. Predvsem je predlagatelj sprejel vaša stalisca oziroma kot amand- 
maje dana mnenja k 11., 26. in 50. členu. Izrekel pa je tudi svoje soglasje, ozi- 
roma ga sedaj izreka, k že obravnavani listi amandmajev, ki jih predlaga Za- 
konodajno-pravna komisija. 

V prvem odstavku 8. člena v točki 1, predlaga predlagatelj v skladu z 
vašim prvim stališčem, da se prvi odstavek v zakonu glasi: »Delavci založ- 
niških organizacij se kot izvajalci združujejo v samoupravne interesne kul- 
turne skupnosti in v druge ustrezne samoupravne interesne skupnosti.« Ni pa 
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mogel predlagatelj v razpravi v Zakonodajno-pravni komisiji in po konzulta- 
ciji z njo sprejeti tega vrinjenega stavka: »in v skladu s svojimi interesi v 
okviru svobodne menjave dela«, ker meni, da ta del ureja sistemski zakon o 
kulturnih skupnostih in je dejansko sedež te materije v omenjenem zakonu. 
Vse drugo pa je vsebinsko povzeto. S tem predlagatelj sprejema tudi pred- 
loge amandmajev, ki sta jih dala v postopku Izvršni odbor Kulturne skupnosti 
Slovenije in Zakonođajno-pravna komisija. 

K 31. členu daje predlagatelj nov amandma in povzema amandma Zako- 
nodajno-pravne komisije. Na podlagi razprave o 4. točki vaših stališč je prišlo 
do rešitve, da bi na koncu tega člena namesto pike sledilo: »v skladu z dru- 
gim odstavkom 8. člena tega zakona«, da bi bilo v resnici vsebinsko povzeto 
vse, kar je potrebno v zvezi s 4. točko vaših stališč oziroma stališč vašega 
odbora. Gre namreč za to, da bi se glede na prvi amandma, ki sem ga povedal, 
delavci založniških organizacij kot izvajalci ne združevali le v samoupravnih in- 
teresnih kulturnih skupnostih, temveč tudi vseh drugih ustreznih samouprav- 
nih interesnih skupnostih, da pa bi ustrezno vašemu stališču v ospredju kot 
matične stale samoupravne interesne kulturne skupnosti. 

Založniške hiše v resnici izdajajo publikacije tudi z drugih področij: raz- 
iskovalnega, izobraževalnega, pa tudi drugih. Taka dikcija bi omogočila iz- 
vajalcem, da se združujejo v samoupravne interesne skupnosti povsod tam, 
kjer uporabniki potrebujejo publikacije in je dana možnost za svobodno me- 
njavo dela za te potrebe in te programe, ki jih skupaj oblikujejo. Tako bi bila 
dana možnost, da bi založniške organizacije kot izvajalci zadovoljevale potrebe 
in interese delovnih ljudi tudi na drugih področjih, na katerih se delovni 
ljudje združujejo, v skladu z ustavo in zakoni, v samoupravne interesne skup- 
nosti. 

Kar zadeva 31. člen pa so sedaj smiselno povzeti tudi srednjeročni pro- 
grami, ki jih določa sedaj spremenjen 11. člen, v skladu z amandmajem Zako- 
nodajno-pravne komisije, se pravi, da se celotno programiranje usklajuje v 
okviru celotnih planskih opravil, ki jih izvajalci uresničujejo v samoupravnih 
interesnih kulturnih in drugih ustreznih skupnostih. 

^em meni predlagatelj, da je, kolikor je bilo mogoče, odgovoril na vaša 
stališča m na predloge amandmajev, danih v drugih delovnih telesih Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli predstavnik Odbora za 
družbenoekonomske odnose besedo? (Ne.) Zeli besedo predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije? Prosim! 

Dino Pucer: Zakonodajno-pravna komisija umika svoj amandma k 
1. odstavku 8. člena in k 31. členu in soglaša z amandmajem Izvršnega sveta 
k temu odstavku in k amandmaju 31. člena, ki ga je podal tovariš Ujčič. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Preden preidemo na razpravo 
o tej točki dnevnega reda, predlagam, da bi člani Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose po končani razpravi predlagali zboru morebitne spremembe pred- 
laganih stališč. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, zaklju- 
čujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlaganih stališčih. 
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Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu zakona o založništvu. Kdor 
je za predlog stališč, ki jih je zboru predlagal Odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu zakona o založništvu. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bomo spre- 
jeta stališča poslali še Zboru združenega dela in Zboru občin ter predlagatelju. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o družbenih svetih. 

Predlog za izdajo je predložil Izvršni svet. Predlog za izdajo s tezami sta 
obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Prejeli smo predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona, ki je bil 
objavljen v Poročevalcu, št. 20 z dne 20. 10. 1978. V istem Poročevalcu so bila 
objavljena mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ure- 
ditve k temu zakonu. Prejeli smo tudi poročilo Odbora za družbenopolitični si- 
stem in Zakonodajno-pravne komisije. 

Uvodno besedo k točkam 2, 3, 4 in 5, to je k predlogu za izdajo zakona o 
družbenih svetih, osnutku zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih 
organih, predlogu za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in k predlogu za izdajo 
zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih de- 
lavcev v državnih organih bo podala podpredsednica Izvršnega sveta, tova- 
rišica Mara Zlebnik. Prosim, tovarišica Žlebnikova! 

Mara Zlebnik: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovane tova- 
rišice in tovariši delegati! -Dovolite mi, da v imenu Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije podam uvodno obrazložitev k svežnju po- 
membnih zakonskih aktov, ki jih bomo obravnavali na današnji seji zbora. To 
so: osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih organih, predlog 
za izdajo zakona o družbenih svetih, predlog za izdajo zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in pred- 
log za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih 
izpitih delavcev v državnih organih. 

Dovolite mi, da začnem z najobsežnejšim zakonom, to je s sistemskim za- 
konom o državni upravi. V celoti gre za sistemske zakone, ki po svoji vsebini 
pomenijo dograjevanje našega političnega sistema glede izvršilnih in upravnih 
organov ter glede družbenih svetov kot institucionalne oblike organiziranega 
družbenega vplivanja na reševanje družbenih zadev. Dva izmed predloženih 
predlogov za izdajo zakona pa že pomenita izpeljavo sistemskih rešitev glede 
organizacije republiške uprave in zagotovitve pogojev za organizirano in trajno 
usposabljanje delavcev v državnih organih, kar je seveda bistveni pogoj za 
uspešno delo teh organov. 
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Predložena gradiva štirih zakonov, čeprav usmerjena delno na širši, delno 
pa na ožji okvir področij dela oziroma krog vprašanj, tvorijo med seboj vse- 
binsko povezan kompleks. Zato tudi v uvodni besedi povezujem vse štiri pred- 
ložene zakonske akte. 

Medtem ko obravnavamo zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih že v fazi 
osnutka, obravnavamo ostale tri kot predloge za izdajo zakona, to je v prvi 
fazi. 

Skupna obravnava vseh navedenih predpisov je smotrna in za celovitost 
in preglednost vseh razsežnosti obravnavanih vprašanj izredno pomembna. Vam 
delegatom bo s tem omogočeno, da že na podlagi konkretno obdelanih vpra- 
šanj v osnutku sistemskega zakona ocenite poglavitne vidike konkretne iz- 
peljave, zlasti v predlogu za izdajo organizacijskega zakona. Skupščina prejš- 
njega sklica je spomladi letos, ob predlogu za izdajo zakona o sistemu državne 
uprave, obravnavala tudi obsežno analizo o delovanju državne uprave, obrav- 
navala tudi obsežno analizo o delovanju državne uprave, ocenila stanje in se 
soočila s problemi in pomanjkljivostmi, ki spremljajo njeno delovanje na se- 
danji stopnji razvoja naše družbene ureditve. Pri tem je ugotovila, da ustavne 
spremembe narekujejo vsebinsko-organizacijsko prilagoditev in nadaljnjo 
družbeno preobrazbo uprave, zlasti pa, da v njenem delovanju razvijemo vse 
tiste družbene prvine, ki naj utrdijo samoupravno demokratičnost v njej in ki 
naj zagotovijo, da bo državna uprava vse bolj delovala kot sestavni del celo- 
vitega samoupravnega združenega dela in političnega sistema socialističnega 
samoupravlj anj a. 

Njeno delovanje naj bo tvorno in odgovorno, v skladu s pristojnostmi, pra- 
vicami, dolžnostmi in odgovornostmi, to se pravi v skladu z njeno družbeno 
funkcijo. Ustrezni odgovorni družbeni dejavniki našega političnega sistema pa 
naj bi bili kreativno vključeni v vseh fazah njenega delovanja. 

Soodvisnost razvoja državne uprave od spleta vseh razmerij v družbi na- 
rekuje spremembe v njenem organiziranju, v metodah njenega delovanja, v 
ukrepih, ki bodo omogočili njeno večjo učinkovitost, v okrepitvi njenega druž- 
benega položaja in v zagotovitvi samoupravnega demokratičnega nadzora nad 
njenim delovanjem. 

Pomembne prvine našega političnega sistema, predvsem pa razvoj dele- 
gatskega skupščinskega sistema kot univerzalnega sredstva v rokah delovnih 
ljudi in občanov pri odločanju o skupnih družbenih zadevah, nadalje razvoj 
samoupravnih interesnih skupnosti na posameznih družbenih področjih, nove 
naloge družbenopolitičnih skupnosti na področju varstva samoupravnih pravic 
in družbene lastnine in še druge, vse to so okoliščine, ki nujno terjajo tudi 
pospešeno prilagajanje dela in reševanje nalog v organih uprave. 

Moram poudariti, kar je pokazala tudi omenjena obravnava analitičnega 
gradiva v Skupščini, da prav na tem področju delovanja uprave še nismo do- 
segli večjih uspehov. To seveda terja dodatno prizadevanje v tej smeri, pred- 
vsem pa določene sistemske rešitve. 

Usmeritev za delovanje organov državne uprave in za njihovo prilagaja- 
nje vlogi in ciljem skupščinskega in delegatskega sistema pa dajejo zlasti spre- 
jeti dokumenti XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, VIII. kongresa 
Zveze komunistov Slovenije, pa tudi vsi drugi dokumenti, še posebej pa tisti, 
ki jih je v zvezi z uresničevanjem delegatskega sistema in razvojem samo- 
upravnih odnosov sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije. Ti do- 
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kumenti predstavljajo hkrati politično izhodišče za uveljavljanje raznih oblik 
družbenih svetov kot demokratičnih teles, zasnovanih na delegatskem, načelu, 
ki naj zagotovijo družbeno koordinacijo in dogovarjanje odločilnih dejavnikov 
samoupravne družbene strukture. 

Državna uprava ostaja tudi v prihodnje zelo pomemben dejavnik v našem 
političnem sistemu. Njeno delovanje se najbolj neposredno odraža v odnosih do 
naših temeljnih družbenih celic in do občanov, ki pri organih državne uprave 
uveljavljajo velik del svojih ustavnih in zakonskih pravic. Zato je njena 
ustrezna opredelitev v našem političnem sistemu tudi eden bistvenih pogojev za 
nadaljnji uspešen razvoj samoupravnih družbenih odnosov. Nujno je, da iz 
vseh postopkov popolnoma izločimo še vedno prisotne ostanke birokratizma in 
tehnokratizma, s katerimi se delovni ljudje in občani pri uveljavljanju svojih 
pravic ali opravljanju svojih dolžnosti še vedno srečujejo. 

Pospešiti moramo proces prilagajanja izvršnih svetov družbenopolitičnih 
skupnosti dejanskim spremembam v družbi, krepiti njihovo odgovornost do 
delegatskih skupščin in do družbe v celoti ter njihovo odprtost do pobud in 
do vplivov organiziranih družbenih dejavnikov. 

Po drugi strani pa je v tem procesu treba vztrajneje razbremenjevati de- 
legatske skupščine vseh tistih nalog, ki jih lahko samostojno in s polno druž- 
beno odgovornostjo opravljajo izvršni sveti. Vse to velja tudi za organe državne 
uprave. Konkretna opredelitev ustrezne razsežnosti preobrazbe organov državne 
uprave mora omogočiti njihovo večjo odprtost v vseh postopkih njihovega de- 
lovanja, njihovo neposrednejše sodelovanje z vsemi ustreznimi družbenimi de- 
javniki, zlasti z omogočanjem organiziranega družbenega vpliva na njihovo 
delovanje. S takim ravnanjem se bo nedvomno krepil tudi njihov družbeni 
položaj. 

V skladu z osnovnimi smotri v sprejetih političnih dokumentih si je treba 
prizadevati predvsem tudi za večjo učinkovitost izvršilnih in upravnih organov. 
Teh pa seveda ne moremo ocenjevati samo po zaostankih pri reševanju neka- 
terih upravnih zadev, z velikokrat preveč zapletenimi postopki, ampak pred- 
vsem po njihovem ravnanju, ocenjenem po tem, kako izvršujejo odgovornost 
za stanje družbenih zadev v okviru pravic in obveznosti, ki so jim naložene. 

Opredelitev vsebine odgovornosti za stanje je podrobneje razčlenjena v 
zveznem zakonu o temeljih sistema državne uprave, zato v osnutek republi- 
škega zakona nismo ponovno vključevali podrobnejših določil o tej pomembni 
nalogi izvršnih in upravnih organov. 

Spremembe v vlogi, položaju in jasnejši opredelitvi funkcije organov 
državne uprave ter njihove odgovornosti narekujejo tudi spremembe v me- 
todah njihovega delovanja. Izvršilni in upravni organi morajo aktivno in od- 
govorno sodelovati v celotnem procesu priprave in izvajanja demokratično 
sprejetih skupnih odločitev vseh družbenih dejavnikov. Temeljni cilj pre- 
obrazbe državne uprave je njeno postopno preoblikovanje v javno upravo so- 
cialističnega samoupravnega združenega dela in njegovega političnega sistema. 
Podrobno so strateški cilji pri preobrazbi državne uprave opredeljeni v Re- 
publiškem svetu za vprašanja družbene ureditve in so izraženi v mnenjih in 
stališčih, ki so skupaj z osnutkom zakona posredovana delegatom. 

Proces normativnega urejanja problematike državne uprave, v skladu z 
ustavnimi izhodišči, se je v Socialistični republiki Sloveniji začel pred štirimi 
leti, ko sta bila v decembru 1974 sprejeta zakon o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije in zakon o republiških upravnih organih, ki sta že uveljavila 
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nekatere novosti, na primer oblikovanje komitejev kot kolegijskih upravnih 
organov. 

V marcu 1975 je Zvezni svet za vprašanja družbene ureditve ocenil, da je 
nujna celovita reforma pri delu izvršilnih in upravnih organov na vseh ravneh. 
Po obsežnih proučevanjih in več kot tri leta trajajočih pripravah je bil v 
aprilu tega leta sprejet zvezni zakon o temeljih sistema državne uprave in o 
zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih. V času, ko je še tekla 
razprava o osnutku zveznega zakona, je bil Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložen predlog za izdajo novega republiškega sistemskega zakona 
o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških upravnih organih, 
s tezami za zakon. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na sejah zborov dne 
22. 2. 1978 sprejela predlog za izdajo zakona o državni upravi, republiškem iz- 
vršnem svetu in republiških upravnih organih s tezami. O predlogu za izdajo 
zakona in tezah so potekale številne splošne in specializirane razprave, tako v 
posebnih telesih Izvršnega sveta kakor tudi v okviru drugih organov, pa tudi v 
skupnosti slovenskih občin. V času od sprejetja predloga za izdajo zakona do 
priprave osnutka je predlagatelj kot delovno gradivo pripravil še predosnutek 
zakona, predvsem zaradi opredelitve do sistemskih vprašanj, o katerih sta se 
izrekla Republiški svet za vprašanja družbene ureditve v svojih mnenjih in 
stališčih in Svet za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Zelo pomemben prispevek pa so dale tudi razprave na organiziranih re- 
gionalnih posvetih. Osnutek zakona o sistemu državne uprave tako sledi usme- 
ritvam iz predloga za izdajo zakona, izhaja iz ugotovitev analiz o problema- 
tiki republiške in občinske uprave, ki sta bili v Skupščini obravnavani hkrati 
s predlogom za izdajo zakona, in upošteva vse tiste pripombe in predloge iz 
dosedanjih razprav, ki so skladni s sistemskimi izhodišči in sodijo med vpra- 
šanja, ki se urejajo z republiškim zakonom. Seveda pa že vse dosedanje raz- 
prave v delovnih telesih Skupščine in zborov pomenijo dragocen prispevek za 
nadaljnje delo. Tako zasnovani republiški zakon o državni upravi, Izvršnem 
svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije in republiških upravnih orga- 
nih bo, skupaj z zveznim zakonom o temeljih sistema državne uprave in o 
zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih, predstavljal enotno si- 
stemsko podlago za delovanje organov državne uprave. 

Prvi del zveznega zakona, ki podrobno ureja zlasti funkcije in razmerja 
izvršnih svetov in upravnih organov ter določa samoupravne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti delavcev delovnih skupnosti, se namreč neposredno upo- 
rablja za organe državne uprave vseh družbenopolitičnih skupnosti. Določbe 
zveznega in republiškega sistemskega zakona, skupaj z občinskimi statuti, se 
bodo med seboj dopolnjevale in bodo predstavljale vsebinsko celoto. 

Ob upoštevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike v Socialistični 
republiki Sloveniji in v skladu s stališči zborov Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije osnutek zakona ne vsebuje določb, ki so sprejete v zveznem 
zakonu, razen posameznih rešitev, ki so bile potrebne zaradi popolnosti in ra- 
zumljivosti določb republiškega zakona. V skladu z usmeritvijo zakonodajne 
politike, da se posamezna pravna področja čimbolj celovito urejajo, in glede 
na predlog iz razprave je v predloženem osnutku zakona zajeta vsebina petih 
dosedanjih zakonov: zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in za- 
kona o republiških upravnih organih, razen konkretnih organizacijskih določb, 
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zakona o sredstvih za delo upravnih organov v Socialistični republiki Sloveniji, 
zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v Socialistični 
republiki Sloveniji in zakona o inšpekcijah. 

Iz istega razloga so v osnutek zakona vključena tudi nekatera druga vpra- 
šanja, kot je delovni čas v državnih organih in tista vprašanja v zvezi z iz- 
vajanjem zveznega zakona o splošnem upravnem postopku, ki jih mora z za- 
konom urediti republika. 

Glede na tak pristop se sistematika osnutka bistveno razlikuje od tez za 
zakon, na kar je Izvršni svet opozoril že ob predlogu za izdajo zakona. Kljub 
temu da je osnutek zakona dokaj obsežen, pa podrobnejše urejanje posameznih 
vprašanj prepušča družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom, iz- 
vršilnim predpisom in samoupravnim in drugim splošnim aktom, s katerimi 
bodo konkretizirane in razčlenjene zakonske rešitve. 

Med posebnostmi, ki jih v zvezi z občinsko upravo uvaja osnutek zakona, 
je uvedena možnost ustanavljanja kolegijskih upravnih organov tudi v obči- 
nah, kar pa je praviloma povezano s potrebo po usklajevanju več dejavnosti 
na širših področjih. V občinah bo treba presoditi, kje je ustanovitev takega 
kolegijskega organa smotrna in družbeno upravičena. 

Pri posebnih določbah o inšpekcijah je poudarjena obveznost republike in 
občine za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora, Občinam pa je na- 
ložena obveznost, da se v večji meri sporazumevajo v organiziranju medob- 
činskih inšpekcijskih služb, ki so se v praksi nesporno pokazale kot bolj učin- 
kovite. 

O področju inšpekcijskega nadzora in problematiki, ki jo vnašamo v 
osnutek zakona, ne bom širše govorila, ker je prav za to zasedanje skupščinskih 
zborov predvidena obravnava posebnega poročila o uresničevanju inšpekcij- 
skega nadzora v Sloveniji. 

V zvezi s pridobivanjem dohodka delovnih skupnosti upravnih organov je 
povzeta določba zveznega zakona o ugotavljanju prispevka delovne skupnosti 
pri opravljanju nalog upravnega organa. Opredeljeni so akti in udeleženci v 
postopkih sporazumevanja o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje dohod- 
ka v posamezni družbenopolitični skupnosti ter o načinu programiranja, vred- 
notenja in ocenjevanja opravljenih nalog ter o uveljavljanju načel svobodne 
menjave dela tudi na tem področju. 

Program dela upravnega organa mora v veliko večji meri kot doslej postati 
merilo za oblikovanje sredstev za njegovo delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Osnovno izhodišče za zakon o družbenih 
svetih so ustavna načela, po katerih imajo pri uresničevanju in pospeševanju 
razvoja samoupravnih socialističnih odnosov posebno vlogo in odgovornost 
družbenopolitične organizacije, zlasti Zveza komunistov, Socialistična zveza 
delovnega ljudstva in sindikati. Družbenopolitične organizacije so kot oblika 
svobodnega političnega organiziranja delovnih ljudi in kot tvoren dejavnik raz- 
voja, uspešnega delovanja in varstva socialistične samoupravne družbe udele- 
žene pri uresničevanju oblasti in pri opravljanju drugih družbenih zadev. 
S svojimi pobudami, mnenji in predlogi, skupaj z organi družbenopolitičnih 
skupnosti, sodelujejo pri usklajevanju neposrednih, skupnih in splošnih druž- 
benih interesov delovnih ljudi ter pri reševanju vprašanj, ki zadevajo druž- 
beni razvoj, utrjevanje in učinkovito delovanje socialističnih samoupravnih od- 
nosov. 
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Družbeni sveti so ena izmed pomembnih oblik tvornega uresničevanja 
ustavnih funkcij družbenopolitičnih organizacij. 2e dosedanji zvezni in re- 
publiški sveti, oblikovani s posebnimi zakoni, so izhajali iz teh načel. Zvezni 
in republiški sveti so kot oblika dela našega družbenopolitičnega sistema in 
demokratične priprave odločitev doslej uspešno delovali. Ti sveti so se uve- 
ljavili kot zelo pomemben dejavnik medsebojne konzultacije, koordinacije, iz- 
menjave manj in usklajevanja stališč o vseh pomembnejših družbenih vpra- 
šanjih z njihovega delovnega področja. Še posebej pomemben je delež teh sve- 
tov pri kreativnem dograjevanju in pospeševanju razvoja družbenoekonom- 
skega in političnega sistema, tako v federaciji kot v okviru republike. 

Na podlagi pozitivnih izkušenj pri dosedanjem delu zveznih in republiških 
svetov je potrebno še nadalje razvijati, precizirati in razširjati njihovo dejav- 
nost, tako da bi postali družbeni sveti sestavni del sistema socialistične samo- 
upravne demokracije na vseh ravneh družbenopolitičnih skupnosti v državni 
upravi in ob določeni specifičnosti tudi v splošnih asociacijah združenega dela 
oziroma v združenem delu samem. Pri tem naj družbeni sveti omogočijo de- 
mokratično odpiranje organov in organizacij ter hkrati postanejo s svojo vlogo 
močnejša opora, tako za delegatske skupščine in državne organe kakor tudi za 
družbenopolitične in samoupravne organizacije. 

Republiški zakon o družbenih svetih bo temeljil na enotni načelni ure- 
ditvi, izraženi v zveznem zakonu o družbenih svetih, ki je istočasno priprav- 
ljen v Skupščini SFRJ, in bo določil osnove za organiziranje in delovanje teh 
svetov kot institucij v družbenopolitičnem sistemu. 

Bistvene sestavine in usmeritve našega bodočega republiškega zakona pa 
bi bile zlasti naslednje: 

1. Normativna ureditev skupnih osnov za organiziranje in delovanje druž- 
benih svetov. 

2'. Ureditev položaja, organizacije in delovanja družbenih svetov družbe- 
nopolitičnih skupnosti ter ureditev odnosov, ki so povezani z njihovim delova- 
njem. 

Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti se bodo oblikovali na ravni 
republike z zakonom, na podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu 
sveta, v občinah in skupnostih občin kot p>osebnih družbenopolitičnih skup- 
nostih pa na osnovi odloka. Ustanavljali naj bi se za posamezno ali za več 
sorodnih področij družbenega življenja. Zakon naj bi določil tudi najsploš- 
nejša načela za oblikovanje družbenih svetov v občinah. 

Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti naj bi dajali pobude in ob- 
ravnavali načelna vprašanja v zvezi z določanjem politike za pripravo zako- 
nov, drugih predpisov in splošnih aktov, samoupravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov ter obravnavali načelna vprašanja v zvezi z izvajanjem do- 
ločene politike in izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov 
ter druga družbeno pomembna vprašanja, na predlog udeležencev v svetih. 

3. Družbeni sveti v državni upravi naj bi se ustanovili za posamezna 
upravna področja ali za posamezne upravne organe, pa tudi za posamezne de- 
javnosti v okviru upravnih organov, po predhodnem dogovoru udeležencev v 
delu takega družbenega sveta. Ti družbeni sveti bodo obravnavali vprašanja, 
ki zadevajo izvajanje določene politike in izvrševanja zakonov, drugih pred- 
pisov in splošnih aktov, pomembnih za posamezne udeležence v delu sveta, na 
pobudo udeležencev obravnavali predloge predpisov in splošnih aktov, ki jih 
izdajajo upravni organi, obravnavali način in pogoje uresničevanje pravic in 
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interesov delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti 
v delu pristojnih organov. 

Menim, da v tem pogledu sicer ne bi smeli pričeti z ekstenzivnim ustanav- 
ljanjem svetov pri organih uprave, presoditi pa je potrebno, kje je potreba po 
ustanovitvi sveta in s tem po kontinuiranem širšem družbenopolitičnem vplivu 
največja. 

4. V skladu z izhodišči predvidenega zveznega zakona naj bi republiški 
zakon opredelil tudi status svetov, ki se ustanavljajo pri zbornicah in drugih 
splošnih asociacijah združenega dela ter v drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih. Ti sveti lahko delujejo v skladu z vlogo in položajem družbenih 
svetov po zakonu, ustanavljajo pa se z družbenim dogovorom med udeleženci v 
delu sveta. 

Dosedanje razprave o problematiki družbenih svetov in pravnega obli- 
kovanja tega področja so opozorile na nekatera še pomembna odprta vprašanja, 
ki jih bomo morali v naslednjih fazah še poglobljeno proučiti in razčlenjevati. 

Zakon o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov 
in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije pomeni konkretizacijo določb si- 
stemskih zakonov o državni upravi in uskladitev obstoječe organizacijske 
stukture republiške uprave z dejanskimi potrebami na posameznih področjih. 
Glede na to, da gre za prvo fazo v zakonodajnem postopku, so nakazana samo 
poročja, na katerih bodo potrebne bolj ali manj bistvene organizacijske 
spremembe. IVled temi področji so; informacijski sistem, služba družbenih pri- 
hodkov, zakonodajno področje, tržišče in cene še nekatera druga področja. 

Organizacijske oblike upravnih organov in njihove pristojnosti so odvisne 
od opredelitve vsebinskih nalog na posameznih področjih. O posameznih kom- 
pleksih, na primer o družbenem informacijskem sistemu, družbenih prihodkih, 
družbeni kontroli cen, bodo Skupščini še v tem letu predložena gradiva, ozi- 
roma so že bila, v zvezi s celovito problematiko teh področij. Stališča, ki bodo 
sprejeta v teh razpravah, bodo, kolikor se bodo nanašala na organizacijska 
vprašanja republiške uprave, ustrezno upoštevana pri pripravi zakona oziroma 
bodo pomenila izhodišče za predlog bodoče organizacije. Zato predlog za iz- 
dajo zakona bolj ali manj samo nakazuje področja, kjer bodo, glede na že 
ugotovljene potrebe, nujne spremembe. Vendar predvidene rešitve še niso širše 
verificirane niti niso podrobneje konkretizirane. 

Komisija, ki jo je Izvršni svet ustanovil z namenom, da bi proučevala vsa 
vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem Izvršnega sveta, njegovih 
delovnih teles in strokovnih služb ter republiških upravnih organov, je obli- 
kovala ustrezne podkomisije za posamezna področja. Te že proučujejo posa- 
mezne med seboj povezane sklope vprašanj v zvezi z organizacijo republiških 
upravnih organov in strokovnih služb Izvršnega sveta. Tudi ugotovitve te 
komisije bodo dale brez dvoma konkretnejše usmeritve za oblikovanje osnutka 
zakona. 

Eden izmed bistvenih pogojev za uspešno in učinkovito delovanje organov 
državne uprave so nedvomno tudi ustrezno usposobljeni kadri, ki bodo spo- 
sobni opravljati vse bolj zahtevne naloge državne uprave. 

V državnih organih primanjkuje delavcev za opravljanje najzahtevnej- 
ših strokovnih nalog. Na delovnih področjih, za katera se zahteva visoka stro- 
kovna usposobljenost, še vedno dela veliko delavcev, ki za taka dela niso 
strokovno usposobljeni. Tako stanje pa povzroča v mnogih primerih eksten- 
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zivno zaposlovanje in neučinkovito širjenje organov uprave. Sistem dela v dr- 
žavnih organih terja vedno več samostojnega ustvarjalnega dela, zato pa je 
potrebno stalno razvijanje strokovnega in družbenopolitičnega znanja delavcev. 

Temeljni cilji pri družbeni preobrazbi državne uprave bodo doseženi le, 
če bodo upravni delavci, ki izvršujejo naloge organov državne uprave, postali 
aktivni in kvalificirani spremljevalci stanja in pojavov v znanosti in stroki 
ter ažurni, ustvarjalni in kritični predlagatelji ukrepov. 

Obveznost stalnega strokovnega in družbenopolitičnega izobraževanja de- 
lavcev v državni upravi izvira dejansko iz narave dela državnih organov, ka- 
terih delavci izvršujejo pooblastila, ki jim jih je poverila družbena skupnost. 
Glede na to torej strokovnega izobraževanja delavcev v državni upravi ni več 
mogoče prepuščati posamičnim prizadevanjem, temveč naj bi bilo urejeno z 
zakonom, ki bi opredeljeval te obveznosti v tistem obsegu, ki je nujen pogoj 
za funkcioniranje državne uprave. 

Ostala vprašanja pa naj bi urejali izvršilni predpisi in samoupravni spo- 
razumi. Predvideni zakon naj bi zajemal dopolnilno izobraževanje kot celoto 
strokovnega, družbenopolitičnega in splošnega izobraževanja, pripravništvo in 
strokovne izpite, druge oblike preizkusa znanja za opravljanje določenih del 
in nalog. 

Sedanja zakonodaja o izobraževanju delavcev v državnih organih je ne- 
dodelana, razdrobljena in zaradi tega često neučinkovita. Sedanji predpisi pred- 
videvajo le enkratno strokovno preverjanje znanja z izpiti, docela pa zanemar- 
jajo stalen proces izpopolnjevanja in preverjanja usposobljenosti za delo, zlasti 
pa puščajo ob strani družbenopolitično in splošno izobraževanje in izpopolnje- 
vanje. 

V razpravah v novih sistemskih zakonih s področja pravosodja in državne 
uprave je bilo poudarjeno, da sedanje stanje na tem področju ni zadovoljivo. 
Zato bo prek zakonskih predpisov in samoupravnih aktov potrebno zagotoviti 
večjo spodbudo in pogoje za delavce v teh organih, da se bodo stalno usposab- 
ljali za delo. 

Tem usmeritvam sledi predlog za izdajo zakona. 
Omeniti pa moram tudi priprave za ustanovitev posebne izobraževalne 

skupnosti za to področje, kar naj bi prispevalo k učinkovitejšemu soočenju 
potreb in k sistematičnejši skrbi za izobraževanje delavcev v državnih or- 
ganih. 

Tovarišice in tovariši delegati! Obsežnost celovitega predloženega gradiva 
mi ni dopuščala, da bi podrobneje obrazložila posamezne rešitve v predloženih 
aktih. V uvodu sem skušala poudariti poglavitne iztočnice in usmeritve, ki 
jim je sledil predlagatelj v vsej pripravljalni fazi. Razprave v delegatski bazi 
in na današnji seji zbora bodo nedvomno obogatile naša razmišljanja in pri- 
spevale k še boljšim opredelitvam v naslednjih fazah sprejemanja zakonov. 

Za uresničitev z zakonom opredeljenih družbenih ciljev pa bodo potrebni 
tudi drugi ukrepi, ki naj bi prispevali k večji učinkovitosti in ustvarjalni 
zavzetosti upravnih organov, zlasti tudi posodobljanje pogojev za ustrezno or- 
ganizacijo in metode dela teh organov. 

Izvršni svet se zaveda svoje odgovornosti za uresničitev teh nalog. Po- 
trebna pa je seveda organizirana skupna družbena akcija vseh odgovornih 
dejavnikov za pospešeno preobrazbo uprave v nakazani smeri. Menim, da je 
mnoge od navedenih nalog preobrazbe možno pričeti uresničevati že takoj, ne 
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da bi čakali na sprejetje teh zakonov, ker dejansko mnoge naloge niso odvisne 
od konkretnih sprememb v predvidenih zakonih. 

Prosim vas, da po obravnavi predložene akte sprejmete! Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovarišica podpredsednica! 
V okviru 2. točke dnevnega reda, ko obravnavamo najprej predlog za 

izdajo zakona o družbenih svetih, vprašujem predstavnika Odbora za družbe- 
nopolitični sistem, ali bo ustno dopolnil poročilo svojega odbora! 

Dušan Najdič: Ustne dopolnitve ne bom podal. Pismeno poročilo 
pa je bilo dano h gradivu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Želi predstavnik Zakonodaj no- 
pravne komisije besedo? ((Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Milan Kučan, pred- 
sednik Skupščine Socialistične republike Slovenije! 

Milan Kučan: Če naj bi današnja razprava služila za dodelavo repu- 
bliškega zakona o družbenih svetih v nadaljnjih dveh fazah našega zakono- 
dajnega postopka, bi bilo potrebno predvsem upoštevati, da je ta zakon 
republiški in da se sprejema na podlagi načelnih opredelitev, ki jih vsebuje 
zvezni zakon oziroma predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, ki ga je 
pripravila federacija. 

Nekatere stvari, ki so zapisane v tezah za naš zakon o družbenih svetih, 
posebej tudi stališča našega republiškega sveta, in nekatere pripombe oziroma 
predlogi delovnih teles naše Skupščine iz razprav kažejo, da se je danes ven- 
darle potrebno opredeliti do enega vprašanja: ali kaže pri tistih stvareh, ki 
so različne od zveznega zakona oziroma od predloga za zvezni zakon, obliko- 
vati stališča in pooblastiti naše delegate v zborih Zvezne skupščine, zlasti dele- 
gate naše republike v Zveznem zboru, kjer bo tekel postopek, da poskušajo ne- 
katere naše poglede na posamezna določila, ki zadevajo zasnovano in načela za 
delovanje svetov, uveljaviti ali ne. Tu mislim zlasti na 16. in 31. člen. 

To je prvo vprašanje. Preden pa pridemo do njega, bi rad opozoril še na 
nekaj stvari, ki zadevajo naš zakon sam. Najprej je to vprašanje, pri katerem 
morebiti ni realne podlage za dilemo, zdi pa se mi, da bi ga vendarle kazalo 
premotriti: kakšen naj bo karakter našega republiškega zakona in kakšen naj 
bo naš odnos do zveznega zakona. Ce zvezni zakon ureja le skupne osnove za 
delo družbenih svetov, potem naj bi naš zakon ne samo povzemal določbe 
zveznega zakona, takšen je tudi pristop, ampak naj bi, izhajajoč iz teh teme- 
ljnih določb, konkretneje opredelil tiste odnose v republiki, ki so za delo 
svetov pomembni, in naj bi ustvaril podlago za ustanavljanje tistih svetov, ki 
jih je potrebno ustanoviti na podlagi skupnega dogovora v republiki ali ki 
jih bo potrebno ustanavljati na podlagi potreb po takšnih svetih v okviru 
naše republike. 

S tem je povezana dilema, ali naj bo to sistemski zakon, ki bi opredeljeval 
sistem družbenih svetov v naši republiki, načela za njihovo ustanavljanje, or- 
ganiziranje, delovanje ali drugače rečeno skupne osnove, ki so pomembne za 
ustanavljanje in delovanje teh svetov, vključno s statusom svetov, z načeli za 
organiziranje teh svetov tudi pri organih uprave v občinah, pri splošnih go- 
spodarskih združenjih in drugod, samo ustanavljanje svetov pa naj bi bilo pre- 
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puščeno posameznim posebnim zakonom, ki naj bi ustanovili te svete, oprede- 
lili njihovo področje in določili krog udeležencev. 

Mislim, da bi kazalo misliti na to v nadaljnjem postopku. Mislim, da ne 
gre za principialno drugačno postavitev tega problema, gre za praktično rešitev. 
Ce bi ta zakon imel karakter sistemskega zakona, potem bi bilo iz praktičnih 
razlogov morda ustrezneje iti p'o poti ustanavljanja svetov s posebnimi zakoni 
in vsaka družbena potreba, ki bi narekovala ustanovitev sveta, ne bi pomenila 
posega v ta temeljni oziroma v sistemski zakon. 

Drugo vprašanje je povezano s krogom udeležencev. Dilema, ki se zastav- 
lja, je: ali je krog udeležencev isti za vse družbene svete ali pa kaže imeti za 
različne družbene svete različno sestavo. Zdi se mi, da bi bilo dobro, da bi tu le 
opredelili kriterij. Ce so družbeni sveti, kot je tovarišica podpredsednica v eks- 
pozeju rekla, institucionalna oblika družbenega vplivanja na odločitve organov 
in organizacij v družbenopolitični skupnosti, ali drugače rečeno, če je to tudi in 
ravno zaradi tega osnovnega namena oblika demokratične konzultacije vseh 
tistih dejavnikov v republiki, ki so po ustavi odgovorni za opredeljevanje 
politike in reševanje problemov na posameznem področju družbenega življenja, 
potem se mi zdi, da bi to moral biti tudi kriterij za opredeljevanje kroga 
udeležencev. 

Ce se ustanovi družbeni svet za posamezno področje, bi bilo potrebno med 
udeležence uvrstiti tiste organe in organizacije, ki imajo po ustavi posebne 
odgovornosti za urejanje področja in razmer na tem področju družbenega živ- 
ljenja. Iz tega kroga predvidenih udeležencev je bilo poudarjeno vprašanje 
Predsedstva republike, ki je neposredno odgovorno za tri pomembna področja: 
narodno obrambo, zunanjo politiko in varstvo temeljne ustavne ureditve, glede 
na splošno določbo pa tudi za »druga pomembna vprašanja z delovnega pod- 
ročja Skupščine«. To slednje pa bi bilo potrebno razumeti tako, da mora biti 
delo svetov odprto in s tem zagotovljena možnost za udeležbo slehernega 
organa, upravnega, samoupravnega in političnega, ki želi pri posameznem 
problemu pri delu sveta sodelovati. 

Tole sem omenil zaradi tega, ker je določilo 16. in 31. člena zveznega 
zakona takšno, da pravzaprav zelo čvrsto opredeljuje krog udeležencev, kot 
stalnih udeležencev. Mislim, da bi bilo potrebno v tej zvezi preveriti še 
vprašanje stalnega ali nestalnega delegata v svetih, oziroma kot je v stališčih 
našega sveta napisano, oblikovanje posebne delegacije pri udeležencih za de- 
legiranje delegatov v svet. 

Karakterju sveta ustreza stalen delegat v koordinaciji, ker gre za konti- 
nuiteto, za stalno spremljanje problematike na določenem področju. Mislim pa, 
da bi bilo potrebno dati možnost, da so na plenarnih zasedanjih sveta ti dele- 
gati okrepljeni s sodelavci, oziroma dopustiti možnost prihajanja na seje svetov 
tudi tistim, ki se ukvarjajo s posameznim problemom v posamezni organizaciji 
oziroma organu. 

Se tri konkretna vprašanja: Vprašanje, ali voliti ali ne voliti namestnika 
oziroma sploh to institucijo v svetu vpeljati. Ce je družbeni svet družbeno- 
politične skupnosti institucionalna oblika družbenega vplivanja na odločitve 
organov in organizacij in odgovoren za urejanje razmer na posameznem po- 
dročju, potem se mi zdi, da bi bilo bolj ustrezno, če bi imel predsednika, ki bi 
bil rezultat dogovora, in kadar on ne bi mogel opravljati svojega dela, bi se 
sporazumno dogovorili, kdo naj v njegovi odsotnosti opravlja to funkcijo. Sicer 
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bi preveč institucionalizirali in formalizirali to obliko demokratične konzul- 
tacije, ki pa ima svoj vpliv na naš celotni politični sistem. 

Naslednje konkretno vprašanje zadeva iniciativo. Mislim, da bi karakterju 
družbenega sveta ustrezalo, da je predsednik, ali bolje rečeno poslovodni de- 
legat v družbenem svetu, dolžan sprejeti iniciativo kateregakoli organa, zlasti 
udeleženca sveta, da problem, ki naj bo predmet demokratične konzultacije, 
postavi na dnevni red in da ne bi mogel imeti diskrecijske pravice, ali da 
problem na dnevni red ali ne. To je stvar dogovora na seji vseh udeležencev. 

In končno še eno vprašanje: sveti pri upravnih organih. Mislim, da je prav, 
če sistemski zakoni postavijo načela za organiziranje delovanja svetov tudi pri 
upravnih organih. Tu pa sta dva konkretna problema. Prvi je ta, da načelne 
razlike med komitejem in individualnim upravnim organom ne bi smelo biti 
in ne bi moglo biti. Najbrž je prav to, na kar opozarja naša Zakonodajno- 
pravna komisija, da bo potreb po tem, da se ustanovijo sveti pri komitejih, 
manj kot pri individualnih upravnih organih. Vendar mora biti organizacija 
teh svetov v principu ista pri eni in drugi vrsti upravnih organov. 

Drugo, s tem povezano vprašanje je, ali naj ima, kot je tu zapisano, 
Izvršni svet delegata v družbenem svetu pri upravnem organu. Mislim, da bi 
taka rešitev naredila več zmede kot koristi, ker se razmerja med upravnimi 
organi v Izvršnem svetu urejajo posebej, po ustavi in po zakonih, tudi po teh, 
o katerih bo danes tekla razprava. Poleg tega upravnim organom, pri katerih 
naj bi se oblikovali sveti, načeljujejo člani Izvršnega sveta. Taka stvar bi bila 
primerna samo tam, kjer gre za upravno institucijo, ki ji ne načeluje član 
Izvršnega sveta. To izjemo bi najbrž bilo potrebno vnesti v zakon, če bi na- 
čela šla v tako podrobnost. 

Končno še ena razlika: Zvezni svet v krogu udeležencev našteva tudi Zvezo 
socialistične mladine. Ce bi mi ubrali pot, ki sem jo predlagal, da bi za posa- 
mezna področja ustanavljali svete in opredeljevali krog udeležencev glede na 
njihovo delovno področje s posebnimi zakoni, to vprašanje ne bi bilo pomem- 
bno. Ce pa naj bi ta. zakon ustanovil tudi že svete v republiki, potem pa mislim, 
da velja za mladino isto: da mora biti udeleženka v tistih svetih, ki zadevajo 
delovno področje, za katero je mladina lahko odgovorna. To bi bil na primer 
republiški svet za vzgojo in izobraževanje, svet za sistem, morebiti tudi svet za 
razvoj in ekonomsko politiko. Pri drugih svetih, še posebej glede na to, kako 
se bo razrešila dilema, ali spada v okvir teh svetov tudi svet za varstvo 
temeljev ustavne ureditve ali bo to svet Predsedstva republike, pa je seveda 
tako, da najbrž Zveze mladine ne moremo spraviti v situacijo, da bi bila od- 
govorna za stvari, za katere objektivno odgovorna ne more biti. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Kaže, da ne želi nihče več razpravljati. Zato zakjucujem razpravo in prehajam 
na predlaganje sklepa o tej točki dnevnega reda. 

Družbenopolitičnemu zboru predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih se sprejme. 
2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične re- 

republike Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in Zbora ter pripom- 
be, dane v razpravi v zboru. 
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4. Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora naj na 
podlagi razprave oblikuje pripombe, predloge in stališča k zveznemu zakonu 
o družbenih svetih. S temi pripombami, predlogi in stališči je potrebno sezna- 
niti delegate iz Socialistične republike Slovenije za Zvezni zbor Skupščine 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu sklepu? (Ne.) Potem prosim, če 
glasujete! Kdor je za predlagani sklep, naj 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 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek zakona je obravnaval 
Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, in sicer v dveh fazah: prvič 
11. 10. 1978 skupaj z Odboroma za družbenopolitični sistem oziroma tudi ko- 
munalni sistem Zbora združenega dela in Zbora občin in drugič dne 2. 11. 1978 
samostojno. Poročili z obeh sej smo prejeli. Prejeli smo tudi poročilo Zako- 
nodajno-pravne komisije, Komisije za pravosodje, Komisije za narodnosti in 
Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Vsa poročila, razen 
poročila Komisije za pravosodje, smo prejeli z gradivom. To poročilo smo 
prejeli danes na klop. Prav tako smo prejeli osnutek zakona in mnenja in 
stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. Obe gradivi sta 
bili objavljeni tudi v Poročevalcu št. 20 z dne 20. 10. 1978. Ali želi poročevalec 
Odbora za družbenopolitični sistem ustno dopolniti poročilo? Tovariš Emil Šuš- 
tar ima besedo! 

Emil Šuštar: Odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega 
dela, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in Odbor za 
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora so na skupni seji 11. okto- 
bra 1978 obravnavali osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. Odbori so 
na tej seji dali iniciativo, da se organizira širša razprava o osnutku zakona, 
in sicer je bilo predlagano, da naj se razprava organizira v nekaterih občinah 
in regijah. V to razpravo naj bi se aktivno vključili tudi člani vseh treh od- 
borov. Odbori so se zadolžili, da bodo spremljali celotno javno razpravo o 
osnutku zakona. Do sedaj so bile opravljene razprave oziroma posveti v Novem 
mestu, Krškem, Obalni skupnosti, Dravogradu, Mariboru in Trbovljah, na ka- 
terih so aktivno sodelovali udeleženci iz 22 občin. V razpravi so sodelovali 
predstavniki Skupščine SR Slovenije, in sicer nekateri predsedniki zborov 
oziroma odborov, predstavniki Republiškega sekretariata za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun ter predstavniki občin oziroma občinskih upravnih 
organov. 

Ob obravnavanju osnutka zakona se je na posvetih izoblikovala vrsta 
splošnih pripomb, kot tudi pripomb k posameznim členom. V razpravi se je 
pojavila zahteva, da bi bilo potrebno izdati še vrsto inštrukcijskih norm in 
drugih izvedbenih predpisov, ki naj bi bili podlaga za enotno izvajanje določil 
zakona v posameznih občinah. Dan je bil predlog, da bi morali doseči poeno- 
tenje in racionalizacijo pri ustanavljanju kolegijskih upravnih organov, na 
podlagi instrukcijskih norm. Prav tako je potrebno s temi predpisi določneje 
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opredeliti pojme, kot so na primer enostavne, zahtevnejše in najbolj zahtevne 
upravne zadeve. 

Različna mnenja so se v razpravi pojavila ob obravnavi 23. člena zakona, 
in sicer glede tega, kdo naj določi nomenklaturo enotnih nazivov za skupine 
istovrstnih del in nalog, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in druge 
pogoje za opravljanje del in nalog v upravnih organih. Na posvetih je pre- 
vladalo mnenje, naj to določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, tako kot 
je navedeno v osnovnem tekstu osnutka zakona. 

V zvezi z organizacijo medobčinskih inšpekcijskih organov so se pojavljali 
določeni pomisleki, predvsem glede učinkovitosti teh organov pri opravljanju 
inšpekcijskega nadzora. Nedvomno bo potrebno prav organizaciji teh orga- 
nov posvetiti večjo pozornost, saj je to pogoj za njihovo učinkovitejše de- 
lovanje. 

V razpravi je zavzemala pomembno mesto tudi obravnava delovnega 
časa v upravnih organih. Delovni čas v upravnih organih je potrebno določiti 
v skladu s tendenco, da bo lahko delovni človek in občan urejal svoje zadeve 
pri teh organih v svojem prostem času. To bi povzročilo spremembo doseda- 
njega delovnega časa. V razpravi so tudi opozorili in poudarili, da bi bilo to 
potrebno urediti z zakonom oziroma z izvedbenimi predpisi ter enotno za vse 
občine. K temu členu osnutka zakona ima pripombo tudi naš Odbor. 

Vrsta odprtih vprašanj se je pojavila ob obravnavanju 174. člena osnutka 
zakona, ki določa, da delavcu v upravnem organu, ki v določenem roku ne opra- 
vi strokovnega izpita, preneha delovno razmerje. V razpravi so se pojavila raz- 
lična mnenja, in sicer da takemu delavcu delovno razmerje ne bi smelo pre- 
nehati oziroma da bi bilo potrebno tako določbo v zakonu ohraniti ter vztra- 
jati pri opravljanju strokovnega izpita kot podlagi za nadaljne delo v upravnem 
organu. Ob tem je bilo opozorjeno, da imajo delavci v upravnih organih dovolj 
možnosti za dodatno izobraževanje in da je potrebno vztrajati pri zaostrenih 
pogojih. 

Razprave so opozorile tudi na problem članov izvršnih svetov v občinah. 
Volitve članov izvršnih svetov so bile opravljene še pred sprejetjem zveznega 
zakona, ki je postavil pogoje oziroma kriterije, katere osebe ne morejo biti 
člani Izvršnega' organa. Razmere v nekaterih občinah so torej v nasprotju s 
25. členom zveznega zakona. 

Na seji 2. novembra 1978 je Odbor Družbenopolitičnega zbora za druž- 
benopolitični sistem ponovno obravnaval osnutek zakona o sistemu državne 
uprave ter s tem izpolnil odločitev, ki jo je sprejel na skupni seji lil. oktobra. 
Odbor se je opredelil do predlogov, mnenj in stališč s posvetov, ki so bili 
opravljeni do 2. oktobra, to je s posvetov v Novem mestu, Krškem, Obalni 
skupnosti in Dravogradu. Predlogi, mnenja in stališča z ostalih posvetovanj 
bodo lahko upoštevana na današnji seji in takrat, ko bomo obravnavali pred- 
log zakona. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Zeli predstavnik Zakonodajno-pravne ko- 
misije obrazložiti njeno poročilo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Komisije 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti? (Ne želi.) Zeli morda predstavnik Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve še dopolniti poročilo? (Ne želi.) Zeli morda predstavnik Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za pravosodje še dopolniti poročilo? (Ne želi.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Zoran 
Polič! 

Zoran Polič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! O tem 
osnutku zakona je bila, kot smo pravkar slišali na terenu že doslej bogata 
razprava. Razpravljal bom v okviru stališč Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije in Sveta za družbenopolitični sistem pri Republiški konferenci, 
ki sta razpravljala o osnutku tega zakona. Osnovno razpoloženje je, da bi bilo 
treba zakon pripraviti tako, da bi se pravzaprav sama uprava, s tem pa tudi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, še temeljiteje vključila v sistem samo- 
upravnega odločanja oziroma da postaja vse bolj sestavni del samoupravnega 
mehanizma. To pomeni, če prav razumem razprave na terenu, naj bi po 
željah razpravljalcev tudi ta zakon prispeval k razvijanju, utrjevanju in vse 
večji prisotnosti samoupravnega mehanizma v celotni strukturi javnega živ- 
ljenja. Zato o tem ne nameravam razpravljati. Dotaknil se bom samo vsebine 
nekaterih členov. Predlagam pa, da po današnji razpravi delovna telesa vseh 
zborov te skupščine razmislijo o tem, če so predlagane rešitve povsem v skladu 
s tendenco, da se tudi upravni mehanizem vključi v samoupravni mehanizem 
in postane njegov sestavni del. 

Dovolite, da dam svoje pripombe k posameznim členom. 
Začenjam s členom 7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški 

upravni organi zagotavljajo pogoje za delovanje delegacij in delegatov v skup- 
ščinah družbenopolitičnih skupnosti. Ali je to povsem v duhu samoupravnega 
sistema? Kaj to pomeni, da izvršni sveti in upravni organi zagotavljajo po- 
goje skupščini, katere sestavni del so? Ali zagotavljajo s tem, da pripravljajo 
gradiva? Ali zagotavljajo s pripravo ali zagotavljajo materialne pogoje? Ma- 
terialni pogoji se zagotavljajo s proračunom, ki ga sprejema Skupščina SR 
Slovenije. Priprava zakonov, drugih dokumentov itd. je obveznost Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov. Ali ne bi bilo 
bolj prav, da bi rekli, da ti organi, izvršni sveti in upravni organi sodelujejo, 
se dogovarjajo in na drug način izvršujejo svojo funkcijo v zborih, tako da 
bi bilo to sodelovanje čim bolj intenzivno in čimbolj pristno, ne pa da postav- 
ljamo s tem členom v vsakem primeru izvršni svet in upravne organe kot nad- 
rejeno institucijo skupščinam. Opozarjam, da se lahko tudi tako razlaga ta člen. 

8. člen omenja v drugem odstavku v zvezi z načinom uresničevanja od- 
govornosti Izvršnega sveta in postopkom za oceno njegovega dela ugotovitev 
vzrokov, ki so povzročili nezadovoljivo stanje. Ali vnaprej predvidevamo, da 
bo stalno pri nas nezadovoljivo stanje? Stanje bo seveda vedno nezadovoljivo, 
vendar v tem smislu, ker se razvijamo in ker naš sistem ne miruje. Mislim, da 
samo ocenjevanje dela hkrati pomeni že vsestransko preverjanje dela Iz- 
vršnega sveta. 

107. člen določa v svojem zadnjem odstavku, da se v primeru, če so de- 
lavci delovne skupnosti znatno presegli z letnim programom določen obseg 
nalog oziroma so poleg programiranih opravil opravili še obsežnejše dodatne 
naloge, ob ustrezni kakovosti del itd., dohodek delovne skupnosti ustrezno 
poveča. Menim, da to ni povsem v skladu z načeli našega samoupravnega 
mehanizma, ker gre za dogovarjanje o izvrševanju nalog. Menim tudi, da bi 
bilo treba to dohodkovno poglavje še bolj razčleniti. V zvezi s tem bi bilo treba 
zelo jasno postaviti, da je tudi za dodatne naloge vedno potreben dogovor 
in predhodno zagotavljanje sredstev. Če se namreč kasneje ugotovi, da organ 
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ni izvršil rednih nalog, medtem pa so mu bile naložene dodatne naloge, ki pa 
jih je izvršil, mu sredstva ostanejo. Menim, da sredstva lahko ostanejo za do- 
datne naloge v višini, v kateri so dogovorjena, za neizvršene naloge po red- 
nem programu pa se morajo sredstva zmanjšati. To je potrebno. Gre tudi 
za računsko operacijo, vendar danes v dobi računalnikov to ni prehuda stvar. 
Napake pa bodo prav gotovo pravočasno odkrite. 

109. člen v zadnjem odstavku določa, da so udeleženci samoupravnega 
sporazuma in družbenega dogovora iz prvega in drugega odstavka tega člena 
tudi ustrezni organi sindikata. Zdi se mi — gre res le za mojo osebno pri- 
pombo, da so dogovori v osnutku tega zakona zelo slabo obdelani. Za moje 
pojme ni jasna razlika med dogovorom iz 109. člena in iz 114. člena, ki določa, 
da se sredstva za dohodke funkcionarjev dodeljujejo v skladu z družbenim 
dogovorom. V 109. členu pa so omenjeni ustrezni organi. Zdi se mi, da bi bilo 
treba zelo jasno postaviti, kdo vse so udeleženci tega družbenega dogovora 
in kdo so udeleženci družbenega dogovora po 114. členu. Pri tem pa ne bi smeli 
govoriti o ustreznih organih le v zvezi s sindikati temveč v zvezi z ustreznimi 
organi vseh udeležencev v družbenem dogovoru. Jasno mora biti, kdo je tisti, 
ki lahko sklene tak dogovor, ker bo sicer prišlo do nejasnosti in do zaviranja 
reševanja tistih problemov, ki jih je treba prek družbenih dogovorov čim hi- 
treje reševati. 

141. člen določa, da mora svet delovne skupnosti na ustrezen način za- 
gotoviti obveščenost. Naslednji odstavek pa določa, da lahko sindikat zahteva, 
da organi iz prejšnjega odstavka... Ce hočemo pravico delavcev, da so obveš- 
čeni, res zagotoviti, potem je prav, da po prvem odstavku nastopa sindikat v 
nekoliko drugačni obliki. Ce delavci niso zadostno obveščeni in če organi v zve~ 
zi s tem niso izpolnili svoje naloge, potem mora nastopiti sindikat in uveljaviti 
svojo pravico, da zahteva od sveta oziroma da opozori svet na njegove ob- 
veznosti oziroma da zahteva od tistih, ki so dolžni tako obvestilo dati, da ga 
dajo. Ce pa izpustimo to, da mora sindikat zahtevati in da lahko zahteva, 
se lahko zgodi, da se ta obveznost ne izpolnjuje, dokler sindikat tega ne zah- 

Eden najtežjih problemov se pojavlja v zvezi s členom 147, ki določa, da 
prepoved sklenitve delovnega razmerja po 4. alinei prvega odstavka traja pet 
let v primeru obsodbe na kazen zapora več kot pet let ali pa gre za odpust itd. 
Postavljam vprašanje, ki sem ga že večkrat postavil: Kaj pomeni to, da lahko 
nekdo, ki je bil obsojen zaradi tega, ker je delal zoper interese samoupravnega 
življenja, poslovanja itd., ki je deloval odločno zoper osnovna načela našega 
družbenopolitičnega sistema, po določenem času zopet dela prav v tem ali po 
dobnem organu? Ali je to obče veljavno pravilo, da je treba tudi takim ljudem 
zagotoviti nadaljevanje dela v organu, ki je pravzaprav najpomembnejši za 
utrditev našega samoupravnega mehanizma? Kajti če uprava, če izvršni sveti, 
občinski in republiški, ne bodo najodločnejši borci za uveljavljanje samouprav- 
ljanja, potem ne vem, kdo bo. Ce v tej fazi ni možna drugačna rešitev, potem je 
po mojem treba tem ljudem prepovedati vsaj delo, o kakršnem govori prvi 
odstavek 149. člena, to je delo, ki ga opravljajo delavci s posebnimi po- 
oblastili. v 

V 185. členu se določajo funkcije republiškemu izvršnemu svetu. Opo- 
zarjam na vprašanje, ki sploh ni prisotno v predpisih. Do tega vprašanja je 
pravzaprav prišlo pri nas v Skupščini SFR Jugoslavije na osnovi določene 
nuje. Razpravo o resoluciji za prihodnje leto smo pričeli brez predloga Zveznega 
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izvršnega sveta, na podlagi delovnega gradiva, ki ga je pripravil upravni organ. 
Žal je bilo premalo časa, da bi ta praksa pokazala svojo pravo vrednost. Pač pa 
je že na osnovi prvih rezultatov, ki jih je dala, prišlo do dogovora z Zveznim 
izvršnim svetom, da bomo v bodoče sploh prakticirali skupno pripravo do- 
kumentov. To pomeni, da ne bo več Zvezni izvršni svet prišel v Skupščino 
SFR Jugoslavije s predlogom za izdajo akta za Zvezni zbor oziroma z osnut- 
kom akta za Zbor republik in pokrajin, ampak bo prišel z idejo, s tezo, z 
delovnim gradivom in bo skupno z delegati v delovnih telesih Skupščine in s 
svojimi predstavniki pripravljal nadaljnje faze akta. Govorimo o tem, da se 
je treba vse bolj odpirati javnosti. Govorimo tudi, da to velja tudi za repub- 
liške upravne organe in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ali ni to resnično 
najboljša pot, da tako odpiranje javnosti ne le potrdimo, ampak ga uve- 
ljavimo kot osnovo prakse? V razmislek predlagam, da bi morebiti tudi ta 
zakon dopolnil s stavkom, da izvršni svet sodeluje z delovnimi telesi in zbori 
skupščine pri pripravi zakona in drugih aktov oziroma predpisov in splošnih 
aktov. Morda bi v zvezi s tem zaenkrat določili omejitev, če se o tem dogovorita 
predsedstvo skupščine in izvršni svet. Zdi se mi, da bi v naporih za razširjanje 
fronte samoupravljanja omenjena določba pomenila bistveni korak naprej. 

V 254. členu je določba o razmerju do družbenopolitčnih organizacij. Sam 
254. člen vsekakor ne sodi v to poglavje. Treba ga je postaviti pred ali za to 
poglavje, ker govori o družbenih svetih in ker je le ena izmed sestavin so- 
delovanja v družbenih svetih tudi sodelovanje družbenopolitičnih organizacij, 
kar bi pa, po mojem, morali nekoliko utemeljiti. Najbrž ni le stvar družbeno- 
političnih organizacij, kako se bodo vključevale v to delo. Na primer v poslov- 
niku Zvezne skupščine je opredeljeno tako imenovano odpiranje družbenopo- 
litičnim strukturam, ki je konkretno določeno v predpisih o sodelovanju v 
delovnih telesih, o izmenjavi dokumentov, aktov in tako dalje. Menim, da bi 
v ta zakon vključili tudi več določb o mobiliziranju delovnih teles druž- 
benopolitičnih organizacij, kot so sekcije in druge oblike dela, za aktivnejše 
vključevanje v razpravo o posameznih aktih, ki. jih sprejema skupščina. 
Menim, da tudi to lahko nadalje utrjuje samoupravljanje, ker dejansko edino 
prek takih oblik lahko vključujemo najširšo javnost v vse procese priprav- 
ljanja aktov, ki so prisotni v skupščinskem delu. 

Te pripombe, za katere menim, da so bistvenejše, jih pa seveda ne raz- 
vrščam po pomenu, naj bi delovna telesa sprejela. Hkrati dajem v razmislek 
predloge za dopolnitev nekaterih drugih predpisov. 

Gre še za nekatere manj pomembne pripombe. V 2. členu je določba o tem, 
da določene zadeve državne uprave opravljajo tudi drugi državni organi. Opo- 
zarjam, da je v naslednjih členih govora o državnih organih in organizacijah. 
Za državne organe je dan precej temeljit pregled, kateri so to. Osnutek za- 
kona jih našteva: zavodi in tako dalje. Za državne organizacije že ni več pre- 
gleda, katere so in kdo jih sestavlja. Tudi zakon o organizaciji državne uprave, 
ki bo sledil temu zakonu, ne posega podrobno v razčlenjevanje teh organizacij. 
Če smo že našteli državne organe, se mi zdi, da naj bi tudi državne organi- 
zacije vsaj približno našteli, posebej pa povedali, kateri so to »drugi državni 
organi«. Sicer ne bo jasno, kdo, zakaj in kakšne organe lahko sanira. 

V 97. členu je določba o tem, da se sredstva za delo upravnih organov 
določajo glede na pomen itd. Zame je pomembno, da se določajo glede na re- 
zultate dela organa. Menim, da je pri tem pomešanih dvoje vprašanj. Eno 
je določanje sredstev, ki se morajo predvideti za organe uprave v proračunu, 
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po predhodnem dogovoru, kaj bodo med letom delali. Glede na uspeh izvajanja 
njihovih nalog, oceno teh nalog, obseg, vrste in zahtevnost del pa se potem 
določitev in dodelitev sredstev organom opravi le na podlagi izvršitve nalog. 
Zato se mi zdi potrebno pri dohodkovnem sistemu to dvoje ločiti. Eno 
je določanje sredstev, drugo pa dodeljevanje po rezultatih dela. Le-tako lahko 
dejansko uveljavimo načelo nagrajevanja po delu. 

V zvezi z 131. členom se priključujem mnenju enega od naših odborov 
glede primerov po tretjem odstavku, ko funkcionar, ki vodi upravni organ in 
odloča na podlagi mnenj, naj ne bi imel pravice glasovati. Ne vem, če lahko na 
tak način z zakonom odvzamemo nekomu samoupravljalsko pravico. Funkcio- 
nar do tistega trenutka, ko vprašuje delovno skupnost, še ne more vedeti, da 
bodo stališča različna, tako da lahko tudi on kot sestavni del te skupnosti da 
svoje mnenje, in če je treba, tudi glasuje. Druga stvar pa je, da mu dajemo 
morebiti pravico — razmisliti je treba, ali je to v redu ali ne, da odloča ob raz- 
ličnih mnenjih ali pa na osnovi izraženega mnenja. Menim, da v osnutku tega 
zakona nekoliko preveč uporabljamo tudi besedo odločanje. Bolj prav bi bilo, 
če bi rekli, da da na osnovi dogovora, sporazuma itd. svoje mnenje ali pa da 
podpiše dokument, sporoči javnosti in tako dalje, da ne bi prišlo do tega, da 
lahko funkcionar stori povsem nekaj različnega od mnenja delovne skupnosti. 

V 151. členu je v zadnjem odstavku določba: »Funkcionar, ki vodi upravni 
organ, lahko odloči... v postopku glede izbire kandidatov.« Menim, če smo se 
že odločili za samoupravni mehanizem in imamo razpisno komisijo, zakaj po- 
tem naenkrat zožujemo to pravico in ne dajemo te iste pravice tudi razpisni 
komisiji. Menim, da bi bilo bolj prav, da razpisna komisija na lastno pobudo 
ali pa na predlog oziroma zahtevo funkcionarja odloča v postopku izbire kandi- 
datov. S tem ostaja ta pravica v širšem okviru in se ne uveljavlja funkcionar 
na področju, na katerem to ni niti potrebno. 

V 154. členu dajemo, po mojem mnenju, funkcionarju pravico, ki je naj ne 
bi imel. Pravimo, da funkcionar, potem ko je bil po razpisu sprejet kandidat, 
razporedi delavca k delovnim nalogam. Ce je bil razpis pravilen, potem gre za 
razpis za določeno delo in za določene naloge. Funkcionar torej ne more po- 
sebej razporejati delavca, ampak ga lahko sprejme na delo v delovno skup- 
nost, za katerega je bil razpis, na podlagi katerega je ta kandidat uspel, kot 
pravimo, kot najboljši. 

156. člen ureja pripravništvo in pravi, da bo to urejeno s posebnim zako- 
nom. Poseben zakon tudi tega ne ureja, o čemer bom sedaj govoril. Namreč, v 
položaju, ko ni mnogo kadrov, ki so pripravljeni delati v upravni službi, kar 
lahko potrdi tudi tovarišica Zlebnikova, ali ne bi bilo prav, če že sprejemamo 
pripravnike, da jih vendar nekako stimuliramo, da ostanejo v upravnem or- 
ganu. Ce ni mogoče v celoti določiti, da ima pripravnik pri razpisu delovnega 
mesta prednost, potem je, po mojem mnenju, treba vsaj reči, da ima priprav- 
nik ob enakih pogojih v primerjavi s kakšnim drugim interesentom prednost 
pri sprejemu v upravno službo. S tem bi, ko gre za pripravniško službo v do- 
ločenem upravnem organu, pripravnik ostal na delu v tem organu, če bi vedel, 
da bo imel določene prednostne možnosti ob razpisu delovnih mest. 

V 220. členu je določba, da lahko upravni organ zborom Skupščine pred- 
loži v obravnavo posamezna vprašanja, mora pa o pobudah in predlogih pred- 
tem dobiti mnenje ali načelno stališče republiškega izvršnega sveta. Ne vem, 
če gre pri tem za povsem pravilno razmerje med upravnim organom in iz- 
vršnim svetom. To je zame nekaj drugega, kot pa tista varianta, o kateri sem 

* 
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prej govoril, namreč da naj bi v Skupščini skupno pripravljali akte. Taka 
skupna priprava aktov je, po mojem mnenju, možna le na podlagi dogovora Iz- 
vršnega sveta in Skupščine, ne pa Skupščine s posameznim upravnim organom. 
Vendar, če naj bo upravni organizem enovit mehanizem in če naj Izvršni svet 
vodi tekočo politiko in je odgovoren zanjo, potem ne gre le za mnenje in na- 
čelno stališče Republiškega izvršnega sveta, ampak Izvršni svet predtem raz- 
pravlja o njem in je potem tudi nosilec take politike, kakršna izhaja iz akta, 
ki ga predlaga upravni organ. 

V 246. členu je določba o tem, kdo mora biti obveščen o sklepih oziroma 
stališčih medrepubliških komitejev. Menim, da bi bilo prav, da se med tiste, 
ki morajo biti obveščeni, vključita tudi obe delegaciji v zborih Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

Govoril bom še o stališčih v zvezi s pripombami naših delovnih teles. Prvo 
se nanaša na 54., 55. in 57. člen. 2e tovariš Milan Kučan je danes v svoji pri- 
pombi k osnutku zakona o družbenih svetih opozoril na stališče glede odnosa 
do republiških komitejev. Menim, da dejansko ne bi bilo prav, da bi sprejeli 
predlog, ki je bil tudi dan, da na področjih, za katera so ustanovljeni komiteji, 
niso potrebni družbeni sveti. S tem posegamo v možnosti, ki jih sicer dajemo 
z zakonom. Osnutek zakona določa, da se lahko družbeni sveti oblikujejo na 
določenih področjih. Kolikor komite sodi na tako področje, bi bil naenkrat iz- 
ločen s tega področja. Menim, da tega ne bi mogli sprejeti. Ali pa predlagam, 
naj ne bi črtali v zakonu tistega dela v 57. členu, ki govori, da je upravni 
organ dolžan obvestiti družbeni svet, če se ne strinja z njegovim predlogom 
oziroma s predlogom sveta. Res je, da mora, po mojem mnenju, to urejati tudi 
zakon o družbenih svetih. Vendar gre pri tem za funkcije upravnih organov. 
Upravni organi pa morajo vedeti, da so dolžni, to je ena izmed njihovih te- 
meljnih nalog, kadar gre za dogovore v družbenem svetu, obvestiti družbeni 
svet o argumentih, zakaj se z njim ne strinjajo. 

Pripombo imam še v zvezi z mnenjem glede 122. člena, in sicer, da ne bi 
moglo biti v zakonu urejeno nagrajevanje v smislu, kot je to rešil osnutek za- 
kona, ampak da je treba to upoštevati pri oceni delovnega mesta. Naj rečem 
na kratko, da se zahteva enaka obravnava inovacij, kreativnega dela itd., kot 
je to sicer predvideno v zakonu o združenem delu. Menim, da je treba o tem 
temeljito razmisliti. Inovacija v upravi je predvsem nekaj drugega, kot je ino- 
vacija v delovni organizaciji in v temeljni organizaciji združenega dela v 
proizvodnem procesu. Menim, da tega ne moremo izenačevati in potem dajati 
za določene inovacije trajno povečanje osebnega dohodka ali pa drugo podobno 
stimulacijo ali pa odstotek od določenega delovnega rezultata, ki ga dobimo. 
Takega pomena inovacija v upravi, po mojem mnenju, nima. Taka določba za 
naprej ni sprejemljiva. 

Hočem še opozoriti, da bi bilo prav, da v tem boju za utrjevanje samo- 
upravnih odnosov, kjer je le mogoče, upravo prilagodimo tem zahtevam in jo 
mobiliziramo, da postane tudi eden izmed nosilcev tega boja za utrjevanje in 
razvijanje samoupravnih odnosov. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

Ludvik Golob: V zvezi z razpravo o osnutku tega zakona se želim 
zadržati pri enem izmed temeljnih vprašanj. Gre za vprašanje odnosov. To- 
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variš Zoran Polič je omenil, naj republiški zakon razvije določeno možnost 
zveznega zakona glede družbenih svetov, pri čemer bi z določbami prvega dela 
zveznega zakona v celoti rešili in na ustrezen način opredelili vsa razmerja 
oziroma odnose družbenih svetov tudi do družbenopolitičnih organizacij. Za- 
radi tega smo to skrbno proučevali tudi v delovnih telesih in smo menili, da 
ni treba nadalje opredeljevati teh razmerij. Gre za to, ali je treba prevzemati 
temeljne sistemske zvezne norme v republiški zakon ali ne. 

Menim, da bi bilo treba opredeliti pogoje ali pa v glavnem taka načela, 
da jih ne bo treba dograjevati, ker bi bila dovolj podrobno in celovito opre- 
deljena v temeljnih določbah tega zakona. To je zelo pomembno vprašanje tudi 
za proučitev v delovnih telesih. 

Omenil bi še vprašanje v zvezi z razmerjem med Izvršnim svetom Skup- 
ščine in upravnimi organi. Menim, da moramo pri teh razmerjih spoštovati tudi 
ustavo. Glede neposrednih razmerij upravnih organov do Skupščine so bile 
tudi doslej določene težave, ker so upravni organi morali pogosto tako rekoč 
preverjati svoje gradivo za Izvršni svet. Menim, da teh razmerij ni treba raz- 
vijati le na podlagi sedanje prakse, ampak je treba še bolj razvijati neposredna 
razmerja s Skupščino, kadar so ta razmerja tudi jasno opredeljena z drugimi 
akti. V zvezi s tem je še drug problem: gre za to, ali ta razmerja razvijamo 
bolj ekspeditivno ali bolj previdno. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Stane Gavez! 

Stane Gavez: Kot je bilo že povedano v ekspozeju, smo v posa- 
meznih območjih organizirali na pobudo naših odborov razpravo. Povsem na 
kratko vas bom informiral o nekaterih mnenjih iz našega območja. 

Med razpravo je bilo opozorjeno, da bi morali v upravnih organih bolj sle- 
diti družbenopolitičnemu procesu odnosov. Razpravljalci so poudarjali, da pre- 
več uvajamo nekatere klasične odnose v upravne organe, in sicer odnose nadre- 
jenosti, podrejenosti in tako dalje, in da so še premalo uveljavljeni procesi po- 
družbljanja in procesi, ki bi organe državne uprave spremenili v strokovne 
javne službe združenega dela, delovnega človeka in občana in v službe, ki bi 
uveljavljale funkcije delegatskega sistema. Predvsem tovariši iz občinskin 
upravnih organov so opozarjali, da je dejansko položaj takšen, da v glavnem 
opravljajo ti organi naloge, ki so jim predpisane v zakonih, in da so dejansko 
redki primeri, da bi ti organi bolj služili potrebam delegatskega skupščinskega 
sistema v sami občini. Menim, da je treba upoštevati, da se nekatere specifič- 
nosti dokaj različno kažejo, kar je pač odvisno od strokovne usposobljenosti in 
politične naravnanosti delavcev v upravnih organih. 

Nadalje je bil dan predlog, naj bi predlagatelj proučil možnost, kako vsaj 
v določenem minimalnem obsegu zagotoviti enoten model organiziranosti in no- 
tranje strukturiranosti upravnih organov v občini. Namreč danes je položaj 
dokaj različen. Menim, da je treba upoštevati tudi te probleme. Zlasti se za- 
vzemajo za tak dogovor, po katerem bi upoštevali predloge za reševanje ma- 
terialnih vprašanj, zlasti še v tistih občinah, ki dobivajo dopolnjevana sredstva. 
Namreč v tem osnutku zakona kot tudi v predlogu za izdajo zakona o druž- 
benih svetih in drugih govorimo, da posebna sredstva za to ne bodo potrebna 
ali pa da so zagotovljena. Vemo, da prenašamo nekatere pristojnosti navzdol, 
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ne zagotavljamo pa vedno materialnih ali drugih pogojev, kar postaja precej- 
šen problem. 

Morda se nam danes na tem mestu zdi, da to ni pomembno, ampak v ne- 
katerih občinah tudi dva do tri delovna mesta pomenijo nove obveznosti, kot 
je tudi pokriti jih precejšnje breme in dodatni problem. Zato je bil dan kon- 
kreten predlog, naj bi to proučili. 

Danes so bile dane konkretne pripombe v zvezi s krajevnimi uradi, pri 
katerih se zavzemamo za to, da opravljajo nekatera administrativno-tehnična 
opravila za krajevno skupnost, samoupravne organe in organe v delegatskem 
sistemu. Položaj je dokaj različen. Mnenje je, da krajevni uradi lahko oprav- 
ljajo ta opravila odvisno od konkretnih razmer, potreb in tako dalje, kajti ob- 
stajajo tudi krajevne skupnosti, ki nimajo krajevnih uradov. Seveda krajevni 
uradi ali pa tudi načelniki krajevnih uradov ne morejo teh vprašanj reševati, 
zato bi naj bila takšna opredelitev dokaj fleksibilna. 

Nadalje so tudi nekateri opozarjali, da dajemo v določenem smislu čutiti, 
da imamo dve vrsti načelnikov oziroma predstojnikov. Tako imamo po eni stra- 
ni v občinah, sicer pa velja to za vse družbenopolitične skupnosti, predstojnike, 
ki so člani izvršnega sveta, in predstojnike, ki niso člani izvršnega sveta. In 
zato bi kazalo seveda tudi to temeljito proučiti. V javni razpravi pa je bilo iz- 
raženo tudi mnenje, da praviloma naj ne bi bili člani izvršnih svetov, kar iz- 
haja iz izkušenj, ki jih imamo iz preteklega mandatnega obdobja. V tem man- 
datnem obdobju so praviloma bili člani izvršnih svetov in so glede tega ne- 
katere pozitivne in pa tudi negativne izkušnje. 

Javno razpravo bi kazalo tudi podaljšati. Nekateri so menili, da so bili 
šele zadnji trenutek vključeni v razpravo vsi odgovorni subjekti, kar naj bi 
popravili in dali tudi možnost, da razprava teče naprej, zlasti pa, da predla- 
gatelj upošteva vse pripombe iz javne razprave in da se dejansko o predlogu 
zakona pripravijo in temeljito proučijo nekatera vprašanja. Posebej bi bilo 
primerno, čeprav smo danes to že v predlogu za izdajo zakona o družbenih 
svetih opredeljevali, rešiti precej nejasnosti, zlasti še v zvezi s podobnimi pri- 
stojnostmi tudi družbenopolitičnih organizacij. Gre namreč za določeno smo- 
trno organiziranost političnega dela in za kadrovske in druge težave, ki so v 
določenih okoljih, v katerih je tudi precejšen administrativni aparat, ki mora 
pripravljati gradiva za takšna delovna telesa. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Stane Markič! 

Stane Markič : Kot je omenil tovariš Polič, smo v Svetu za politični 
sistem pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije obravnavali še 
prejšnje besedilo osnutka tega zakona. Ugotovili smo, da je bil pri pripravi 
osnutka dosežen velik napredek v vsebinskem pogledu. Menim, da je prav, da 
se sedaj besedilo, ki ga je ta svet v osnovi podprl s svojimi stališči, seveda 
čimbolj široko obravnava, tako da bi se lahko upoštevala glavna pripomba, 
namreč da je treba upravo čimbolj vključevati v samoupravni sistem in da se 
v zvezi s tem najdejo čimbolj ustrezne rešitve. Zato smo menili, da ne bi bilo 
dobro razpravo zapirati v strokovno-pravne kroge, ampak da bi bilo prav, 
da se v razpravo vključi čim širši krog ljudi, ki so zainteresirani za obravnavo 
te problematike. 

Ce mi dovolite, bi k besedilu povedal nekaj mojih osebnih pripomb. 
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Prav bi bilo, če bi glede na značaj dela nekaterih upravnih organov za- 
gotovili možnost, da uprava postane pripravljalec določenih zadev, ne samo 
za oblastne organe, ampak tudi za druge organe, ki so na določen način vklju- 
čeni v celotno pripravljanje določenih družbenih dogovorov. Zlasti gre za ne- 
katere upravne organe, ki imajo po svojih pristojnostih že značaj za oprav- 
lanje določenih skupnih zadev oziroma skupnega organa. V tem smislu naj bi 
njihovo pristojnost razširili, seveda v skladu z medsebojnim dogovorom teh 
upravnih organov in pa drugih zainteresiranih organizacij in institucij. 

Ne vem, če je popolnoma točno besedilo v 59. členu, v katerem je do- 
ločba, da so inšpekcijske zadeve pomembne za republiko, in v 61. členu, v ka- 
terem je določba, da imajo občine tudi nekatere samostojne pristojnosti v 
zvezi z inšpekcijami. Meni se zdi, da so prav gotovo nekatere inšpekcijske za- 
deve pomembne za republiko, da so nekatere izključno v pristojnosti repu- 
blike in da so nekatere tudi v pristojnosti občin. Zato bi bilo verjetno bolj 
primerno to v zakonu opredeliti, čeprav je seveda bistvo same inšpekcijske 
službe izvrševanje nadzora nad ustavnostjo in zakonitostjo. 

V 91. členu je določba o delovnem času upravnih organov, ki ga v svojem 
okviru opredeli izvršni svet. Ne vem, ali naj bi to bolj določno povedali. Nam- 
reč zdi se, da je bolj prav, da izvršni sveti določijo delovni čas in da ne pre- 
puščajo posameznim upravnim organom odločitve, kako bodo v okviru določe- 
nega okvirnega delovnega časa urejali svoj delovni čas, kajti to bi lahko med 
stranke in tiste, ki imajo opravke pred upravnimi organi, vnašalo zmedo. Me- 
nim, da bi bilo prav, če bi bila določitev delovnega časa takšni, da bi stranke 
lahko opravile zadeve pri upravnih organih takrat, kadar so proste. 

Naš odbor in tovariš Polič sta načela vprašanje v zvezi z nagradami za 
inovacije v upravnih organih. Na podlagi zakona o združenem delu jih je 
možno dajati. Zdi se mi, da bi bilo prav, če bi z zakonom spodbujali kreativno 
delo v upravnih organih. Kajti, zdi se mi, da je kreativno delo upravnih orga- 
nov izredno pomembno in bi zato moralo biti bo<lj stimulirano. Znano je, da so 
delovni prispevki posameznikov v upravnih organih zelo različni. 

Glede uporabe slovenskega jezika odbor tega zbora predlaga, naj se to 
vprašanje še ponovno prouči. Dobro bi bilo v zakonu reci glede uporabe slo- 
venščine tako v razmerju do strank kot tudi glede sprejemanja na delo. Zdi 
se mi, da bi bilo prav, če bi tisti, ki ima opravka s strankami, govoril uradni 
jezik, tam pa, kjer se uporablja jezik narodnosti, pa bi moral govoriti tudi 
jezik narodnosti. Podpiram predlog Komisije Skupščine SR Slovenije za na- 
rodnost, ki predlaga, naj se v zakonu uveljavi tak sistem. 

Naslednji dve vprašanji se mi zdita pomembni za premislek. Gre za pred- 
log o dveh namestnikih, ki se utemeljuje s praktičnimi razlogi, z obsežnostjo 
dela, potrebami in tako dalje. Menim, da so to res pomembni razlogi, ampak 
preden se odloči o tem, kaže razčistiti, kaj to pomeni glede odgovornosti in enot- 
nega koncepta vodenja upravnih organov. Menim, da iz tega izhaja tudi vpra- 
šanje glede primernosti toliko namestnikov. Težko si je zamišljati, da bi bili 
številni namestniki, ki vodijo politiko enega upravnega organa, pri tem enaki 
v odgovornosti. Na vlogo namestnika predstojnika organa gledam drugače kot 
na vlogo podpredsednika. Podpredsednikov je lahko več. To je nekaj drugega. 
To je funkcija, pri kateri ima lahko posamezen podpredsednik tudi svoja 
stališča, ki se lahko tudi razlikujejo od stališč drugih podpredsednikov. Ampak 
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glede šefa upravnega organa in njegovega namestnika pa po mojem mnenju ne 
more biti kakšnih razlik. 

In še drugo vprašanje. Gre za funkcijo republiškega svetovalca in njegovo 
vlogo. Sedaj uvajamo kategorijo funkcionarja, ki naj bi bil v republiki spo- 
soben za upravno delo. Vedno smo imeli to funkcijo svetovalca in znano je 
njihovo delo. Poznan je tudi kadrovski aspekt. Zdi se mi, da bi morali ostati 
pri kategorijah svetovalcev določenih organov (v izvršnem svetu, skupščini, v 
upravnem organu). Menim, če je nekdo svetovalec, potem ne more biti izven 
organov. Svetovalec je lahko le v teh organih, ker gre za njegovo pristojnost, 
za področje dela in ne za hierarhične odnose. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
varišica Mara Zlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije! 

Mara Žlebnik: Ker ugotavljam, da je razprava zaključena, menim, 
da bi bilo prav, da povem še sama nekaj o tem osnutku zakona. V imenu pred- 
lagatelja lahko rečem, da načeloma seveda sprejemamo vse pobude in pred- 
loge iz razprav in seveda tudi, da se zavedamo tega, da bo treba v nadaljnjem 
delu razčistiti vse pomisleke k posameznim rešitvam, tako tiste, ki so bili na- 
vedeni v današnji razpravi, kot tudi seveda vse tiste, ki so razvidni iz zelo 
obsežnih poročil skupščinskih teles in odbora tega zbora. Menim, da bodo te 
pripombe lahko v znatni meri izboljšale zakon v naslednji fazi, to je v fazi 
predloga zakona. 

Vendar bi hotela opozoriti na to, da, kolikor smo pregledali vsa poročila 
in kolikor spremljamo tudi razpravo na posvetih, posamezna stališča k posa- 
meznim rešitvam niso povsem enotna in bo zato seveda treba najti tisto rešitev, 
ki najbolj ustreza ciljem tega novega predpisa. Nekatere pripombe v razpravah 
pa so tudi posledica skupnega stališča, ki je bilo oblikovano ob predlogu za 
izdajo tega zakona v Skupščini SR Slovenije, da v republiškem zakonu ne po- 
navljamo določb zveznega zakona, zlasti ne vseh tistih, ki jih lahko brez škode 
za razumevanje našega republiškega predpisa iz njega izločimo. To je tudi 
v skladu, kot sem povedala že v uvodu, s sprejeto resolucijo o temeljih zakono- 
dajne politike v naši skupščini. Ker pa ni posameznih rešitev iz zveznega za- 
kona v tem zakonu in ker posamezni razpravljalci, ne samo danes na zboru, 
ampak na sploh, niso ot> tem upoštevali tudi rešitev v zveznem predpisu, to 
je po eni strani, po drugi strani pa nekateri terjajo tudi v našem zakonu re- 
šitve, ki nasprotujejo določbam, ki so v zveznem zakonu, menim, da moramo 
naš zakon koncipirati tako, da ne bomo s specifično ureditvijo posameznih do- 
ločb v naši republiki v nasprotju z določbami v zveznem zakonu. To smo za- 
sledili v posameznih poročilih. Seveda je v tem smislu treba pri nadaljnjem 
delu v zakon vključiti take rešitve, da bomo v primerih, ko posameznih pri- 
pomb iz določenih razlogov ne bo možno sprejeti, to ustrezno pojasnili. 

Ko govorim o tem, da si nekatera mnenja nasprotujejo, bi hotela opozoriti 
na dvoje takih primerov. 

En primer se nanaša na oblikovanje družbenih svetov pri upravnih orga- 

!lih'uZl?fti pri kolegijskih upravnih organih, kar pomeni pri republiških komi- tejih. Docela soglašam z današnjo razpravo. O tem je govoril tovariš Milan 
Kučan, m sicer da ne moremo razlikovati glede tega, da se pri upravnih orga- 
nih ustanavljajo družbeni sveti in da moramo razlikovati med republiškimi ko- 
miteji in individualnimi upravnimi organi. Prav gotovo pa pri republiških 
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komitejih ne bo tolikšne potrebe po ustanavljanju družbenih svetov za upravne 
organe kot celoto, prav gotovo pa bo potreba, da se bo v posameznih kolegij- 
skih upravnih organih za posamezna področja, ki so v sestavu teh upravnih 
organov, ustanovil družbeni svet. Kot tak primer bi omenila na primer Re- 
publiški komite za tržišče in cene, ker sodimo, da bo prav za področje po- 
litike cen potrebno oblikovati določeno družbeno telo, pa morda tudi za pod- 
ročje preskrbe. Tako menim, da samo dejstvo, da imamo opraviti s kolegijskim 
upravnim organom, še ne izkazuje potrebe po družbenem svetu. 

Drug tak primer je organizacija inšpekcijskih služb. Tudi v zvezi s tem 
se srečujemo z dvema mnenjema. Po eni strani je dana močna podpora orga- 
niziranju medobčinskih inšpekcijskih služb, ki so se, kot ugotavlja tudi naša 
analiza, ki je bila obravnavana danes, pokazale kot veliko bolj učinkovite, saj 
je bilo možno v medobčinskih inšpekcijskih službah zagotoviti kvalitetnejše 
kadre in tudi večjo specializacijo posameznih inšpektorjev. Po drugi strani pa 
je mnenje, ki se je izoblikovalo tudi na nekaterih regionalnih posvetih, da ne 
bi smeli siliti v organiziranje ali pa, preveč se navduševati nad organiziranjem 
medobčinskih inšpekcijskih služb, ker je to normalna funkcija občine. Imam 
občutek, da gre za delen nesporazum, ker prav gotovo nihče ne meni, da po- 
meni organiziranje medobčinske inšpekcijske službe cepitev od občine. Ta 
služba je še vedno v funkciji občine. Je njena služba. Zaradi racionalnosti in 
pa večje strokovnosti in učinkovitosti pa se je v praksi dejansko pokazalo 
to bomo sicer še proučevali, pretežno mnenje, oblikovano v republiki, ne me- 
nim na republiški ravni, ampak tudi v mnogih občinah, ki imajo take med- 
občinske organe, da so dejansko ti organi bolj učinkoviti. To sta dva taka 
primera. 

Je pa še veliko pripomb, ki glede načelnih izhodišč niso povsem enotne. 
Zato je seveda treba doseči, da se bo predlagatelj v fazi predloga zakona odlo- 
čil za tisto stališče, pri katerem bo šlo za pretežno mnenje oziroma ki bo naj- 
bolj v skladu z našo usmeritvijo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predla- 
gam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 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 SR Slovenije in Zbora 
ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Ima kdo kakšno dopolnitev tega sklepa? (Ne.) Ker nihče, predlagam, da 
o predlaganem sklepu glasujemo. Kdor je za ta"sklep, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Tovarišice in tovariši! Odrejam 20-minutni odmor. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 
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Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem 
tega zbora, in sicer v dveh fazah: lil. 10. 1978 skupaj z Odborom za družbeno- 
politični sistem Zbora združenega dela in Odborom za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin in 2. 11. 1978 samostojno, poročili z obeh sej 
ste prejeli, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija Skupščine SR Slovenije 
za narodnosti in Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja ter 
administrativne zadeve. Vsa poročila ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog za 
izdajo zakona, ki je tudi objavljen v »Poročevalcu«, št. 20 z dne 20. 10. 1978. 

Zeli poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem dopolniti poročilo? 
(Ne.) Ali bo poročevalec Zakonodajno-pravne komisije dopolnil poročilo? (Ne.) 
Ali bo poročevalec Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti dopolnil po- 
ročilo? (Ne.) Zeli besedo poročevalec Komisije Skupščine SR Slovenije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve? .(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu za izdajo zakona? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih služb Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije se sprejme. 

2. Osnutek zakona je pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in 
Zbora. 

Ali ima kdo kakšen dopolnilni predlog k predlaganemu sklepu? (Ne.) 
Ker nihče, predlagam, da glasujemo o tem sklepu. Kdor je za ta sklep, 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih izpitih 
delavcev v državnih organih. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem 
tega zbora, in sicer v dveh fazah, kot tudi preostale zakone s področja uprave, 
Zakonodajno-pravna komisija in Odbora tega zbora za družbenopolitični sistem! 
Vsa poročila, razen poročila Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje, 
ste prejeli. To poročilo pa ste prejeli na klopi. Prav tako ste prejeli predlog za 
izdajo zakona, ki je bil objavljen tudi v »-Poročevalcu«, kot tudi preostali za- 
koni s tega področja. 

Želijo morda predstavniki Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje, 
Zakonodajno-pravne komisije in Odbora tega zbora za družbenopolitični sistem 
dopolniti poročila? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o predlogu 
za izdajo tega zakona? Besedo ima tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: V uvodnem ekspozeju je podpredsednica Izvršnega 
sveta dala pobudo za organiziranje samoupravne interesne skupnosti za po- 
dročje dopolnilnega izobraževanja. To sicer v gradivih v zvezi s predlogom 
za izdajo tega zakona ni omenjeno, kot tudi pobuda ni bila navzoča v javnih 
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razpravah. Zaradi tega se mi zdi, da je koristno, da danes v razpravi to po- 
budo nekoliko proučimo. 

Gre za to, ali naj se taka samoupravna interesna skupnost samoupravno 
organizira na podlagi sporazuma ali na podlagi zakona. Menim, da bi bilo 
dobro o tem dati svoje mišljenje. Sem za to, da bi za organiziranje samouprav- 
ne interesne skupnosti za področje dopolnilnega izobraževanja dosegli dogovor 
vseh subjektov, ki imajo interes, da bi enotno uveljavili ta sistem organi- 
ziranja. Koristno bi bilo morda, da bi po sprejetju osnutka tega zakona v 
nadaljnji razpravi širše obravnavali uveljavitev tega interesa. Brez dvoma je 
dosedanja razprava na terenu podprla temeljno idejo, da se ta zakon sprejme. 
Pri organiziranju tovrstnega izobraževanja, po dosedanjih razpravah in ugo- 
tovitvah, ne bi bilo treba zagotavljati dodatnih materialnih obveznosti na tem 
področju, ker že samoupravne skupnosti zagotavljajo financiranje oziroma po- 
krivajo stroške. Tako sem mnenja, da bi se v nadaljnjih razpravah oprede- 
ljevali v tem smislu, da se sprejme pobuda o ustanovitvi te skupnosti, toda 
ne obvezno, z zakonom. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Želi še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Globačnik! - 

Jože Globačnik: K poročilu vseh treh odborov k predlogu za iz- 
dajo tega zakona bi rad povedal svoje mnenje, in sicer glede ugotovitve v 
zadnjem odstavku tega poročila, po katerem se odbori zavzemajo za usmeritev, 
s katero naj bi zagotovili kadre za državno upravo po načelu kroženja iz 
gospodarstva v upravo in nasprotno. Zelo jasno je v tem odstavku rečeno, da ne 
gre podpirati usmeritve v razvoj lastnih kadrov. Vendar pa menim, da se je 
treba v praksi najbrž držati enega in drugega. Najbrž je res idealno, če bi lahko 
zagotovili tako lastne kot tudi druge kadre. Iz prakse pa vemo, da tega kljub 
željam ne zagotavljamo in da je danes enostavno življenjska praksa taka, da 
se usmerjamo tudi k razvoju lastnih kadrov. 

Osebno se zavzemam, da bi prav tako omogočali tudi usmeritev k razvoju 
lastnih kadrov, seveda pod pogojem, da je bistveno drugače organizirano pri- 
pravništvo. Pripravništvo, tako kot je bilo doslej organizirano, dejansko ni v 
redu, ker so mladi ljudje, ki jih državna uprava sprejema na delo, bolj ali 
manj od prvega dne pripravništva usmerjeni v ozek sektor oziroma v ozko 
področje, namesto da bi pravzaprav med pripravništvom tudi polovico pri- 
pravniške dobe delali v gospodarstvu, v gospodarski zbornici in še morda kje 
drugje, ne pa zgolj v upravi. 

Celo menim, da bi na ta način lahko v marsičem spremenili kvaliteto 
državne uprave. Ko berem javne razpise, se mi naravnost upira zahteva tudi 
po 10 in pa 15 let delovnih izkušenj zato, da bi lahko nekdo prišel na tako 
ali drugačno mesto v državni upravi. Sodim, da s takimi razpisi pravzaprav 
dejansko zapiramo vrata v državno upravo. 

Torej, če izrazim svoje mnenje, sicer sprejemam to usmeritev o kro- 
ženju kadrov med gospodarstvom in Upravo, hkrati pa menim, da je prav tako 
treba upoštevati bistveno drugačno usmeritev pri izvajanju pripravniške dobe. 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovariš Jože Pacek! 
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Jože Pacek: Tovarišica predsednica! Dal bom le dvoje pojasnil. 
V gradivu predloga za izdajo tega zakona je posebna skupnost za področ- 

je državnih organov omenjena tik pred poglavjem o pripravništvu. O tem je 
bilo tudi nekaj razprave, in sicer v smislu podpore ustanovitvi te skupnosti, ki 
naj bi omogočila delavcem v državnih organih in drugim, da bi neposredno 
vplivali na izobraževalne programe. V zvezi z ustanovitvijo te skupnosti je že 
predlagan iniciativni odbor. To je tudi usklađeno z Republiškim komitejem 
za vzgojo in izobraževanje in med republiškimi upravnimi organi. 

Drugo kar želim pojasniti, je to, da predlagatelj tega zakona doslej ni 
imel priložnosti, pa vendar bo moral to storiti pri pripravi osnutka tega zakona, 
namreč uskladi režim izobraževanja, ki ga predvideva ta zakon. Ko bo obli- 
kovan osnutek tega zakona, potem bomo v to vključili tudi Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije. V pripravi je dokument, ki govori o pripravništvu, o strokovnih 
izpitih za področje gospodarstva in podobno, tako da bo treba v nadaljnji fazi 
pri pripravi tega zakona to usklajevati. Kot podrobnost lahko omenim, da prav 
ta pravilnik, kot se sedaj imenuje, predvideva vzajemnost pri izmenjavi kadrov 
in prizadevanju izpitov med državnimi organi in gospodarstvom. 

Gre le za pojasnili. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Pacek! Besedo ima 
tovarišica Mara Zlebnik! 

Mara Zlebnik: Hotela sem pravzaprav prav tako opozoriti, da je sicer 
zelo na kratko omenjeno tudi morebitno ustanavljanje te posebne izobraževalne 
skupnosti. 

Naj omenim še to, da je v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije pri- 
pravljeno posebno gradivo, ki širše obravnava to problematiko. Morda bi 
kazalo, da bi k osnutku tega zakona priložili tudi gradivo, da bi se tako na- 
vedli vsi razlogi, ki narekujejo potrebo po ustanovitvi posebne izobraževalne 
skupnosti za to področje. Opozarjam pa, da pri tem ne gre seveda le za upravne 
organe, ampak za področje izobraževanja za potrebe vseh državnih organov, 
kar pomeni tudi sodstva in vsega ostalega, kar sodi na to področje. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Mara Zlebnik! Zeli 
še kdo razpravljati? (Ne.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in 
Zbora, ter pripombe, predloge in mnenja, dana v razpravi na današnji seji 
zbora. 

Ima kdo od delegatov kakšno dodatno pripombo k predlaganemu sklepu? 
(Ne.) Ker nihče, predlagam, da glasujemo o tem sklepu. Kdor je za ta sklep, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 
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Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na problematiko 
uresničevanja inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji. 

Analizo o problematiki uresničevanja inšpekcijskega nadzora v SR Slove- 
niji ter osnutek sklepov in priporočil za nadaljnje uveljavljanje inšpekcijskega 
nadzora v SR Sloveniji je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Analizo je obravnaval Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem. Po- 
ročilo tega odbora in poročilo Zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 

Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Pacek. Prosim, tovariš Pacek! 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica! Če dovoliš, bom govoril kar iz 
klopi, ker ne nameravam dopolnjevati uvodnega poročila. Besedilo je jasno 
napisano. Dal pa bom tri metodološke pripombe: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dolžan vsako leto tako poročilo 
predložiti Skupščini SR Slovenije. 

2. Iz razprav in poročil, ki so jih dala delovna telesa tako tega zbora kot 
tudi drugih dveh zborov, izhaja, da podpirajo to poročilo. Podpora izhaja 
tudi iz nekaterih zapiskov in informacij, ki so jih poslale skupine delegatov 
in konference delegacij v preostalih dveh zborih. 

3. V zvezi s samim značajem teh sklepov in priporočil menim, da je glede 
na njihovo vsebino bolje, da jih ta zbor oceni v tem smislu, ali je njihova 
naravnanost zastavljena tako, da bodo glede ključnih, pomembnih vprašanj 
dejansko prispevali k temu, da jih bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
oziroma republiški upravni organi izvajali v okviru svoje pristojnosti in da 
bodo ustrezna osnova za odpravo pomanjkljivosti in za zagotovitev večje 
učinkovitosti inšpekcijskega dela. V tem smislu je možno razpravljati in se 
potem najbrž s sklepom zbora opredeliti do predloženega poročila in stališč. 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Želijo morda besedo predstavniki delovnih 
teles, zlasti Odbora tega zbora za družbenopolitični sistem? (Da.) Besedo ima 
tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Dati moram nekaj pojasnil v zvezi s predlogom o 
vsebinski naravnanosti tega poročila in sklepov. Bili smo mnenja, da je prvi 
del v določenem smislu povzel temeljne elemente informacije kot ugotovitve. 
Ce bi zbori to sprejeli, bi morali dejansko izločiti številne ponovitve kot ne- 
potrebne. Sedaj pa, ko je to celota, to ni možno. 

Bili smo tudi mnenja, da sta 3. in 4. točka sklepov — interpretiram razpra- 
vo na seji Odbora, bolj ali manj nepotrebni, ker so kongresi Zveze komu- 
nistov in Zveze sindikatov v svojih resolucijah zelo jasno opredelili funkcijo 
subjektivnega faktorja v razvoju samoupravne delavske kontrole. V poročilu 
smo bolj poudarili preventivno varstvo v obe smeri, tako inšpekcijskih organov 
kot tudi samoupravnih organov, in glede delovnega povezovanja, ker je od- 
zivnost v zvezi s tem sodelovanjem slabo razvita. Med organi nadzora in samo- 
upravnimi organi bi moralo biti več konkretnih delovnih stikov. V zvezi s tem 
nismo imeli bistvenih pripomb, ker je besedilo te točke spremenjeno v tem 
smislu. 

Informacijo smo v Odboru ocenili kot kvalitetno sestavljeno, saj pri- 
kazuje realno stanje v SR Sloveniji. Najbolj zaskrbljujoč je kadrovski sestav. 
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Ker je na nekaterih področjih sploh slabo organiziran nadzor, bo verjetno po- 
trebno, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, tako kot doslej, usmeri vse 
napore zlasti v sodelovanje z občinskimi organi, občinskimi Izvršnimi sveti, 
da se ustvarijo ustrezni kadrovski in drugi pogoji, da bi bil nadzor kvalitetnejši 
in učinkovitejši kot doslej. 

Menili smo tudi, da bi morali republiški inšpekcijski organi usmeriti 
svojo intervencijo v določen prostor, če občina takega nadzora ne bi organizi- 
rala. Po temeljni ureditvi pri nas so republiški inšpekcijski organi soodgo- 
vorni za ves slovenski prostor, če se ne izvajajo predpisi oziroma če se ne 
organizirajo občinski inšpekcijski organi. To so nekatera pojasnila glede mnenj 
Odbora. 

Menim, naj bi se dogovorili, da bi Odbor dal drugačne pobude za zaključek 
razprave na današnji seji, ker smo v poznejši razpravi v Predsedstvu Skup- 
ščine SR Slovenije ugotovili, da je večina vprašanj, navedenih v poročilu in 
v sklepih, poudarjala izvršilno funkcijo. Poudarili smo, naj bi v sklepih v 
zvezi z akcijskim izvrševanjem nalog odgovornih upravnih organov v re- 
publiki in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Skupščina SR Slovenije 
podprla to smer in pa sprejela pobudo in predloge, ki pomenijo večjo koordi- 
nacijo in medsebojno sodelovanje med organi nadzora, odkrivanja pregona in 
sojenja. To je bilo že poudarjeno v razpravi in tudi v poročilih sodišč, Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije in tudi občinskih sodišč, zlasti pa tudi v poročilih 
javnega tožilstva, ki ugotavljajo neskladnost pri delovanju teh organov in pri 
koordinaciji med njimi. Zato smo menili, da bi bilo koristno, da se na občinski, 
medobčinski in republiški ravni ustanovi medresorski organ za usklajevanje, 
dogovarjanje in tudi za uresničevanje funkcije nadzora, odkrivanja, pregona in 
sojenja. Pogosto pride do različnih stališč med temi organi, pa tudi do ugo- 
tavljanja, kdo je bil uspešen, kdo pa ni bil uspešen, ker ni bilo skrajnih kon- 
sekvenc, bodisi obsodb bodisi česa drugega. To navaja na predlog za ustanovi- 
tev telesa za usklajevanje na teh ravneh, bodisi za medresorsko komisijo bo- 
disi za poseben organ, v katerega bi se vključevali pristojni organi in tudi Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije, pa tudi družbenopolitične organizacije in 
drugi subjekti. To dajem v pojasnilo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Ne vem, ali bi danes sprejeli te sklepe in priporočila. 
Menim, da so zelo slabokrvna. Verjetno bi na tem področju morali nekatera 
vprašanja bolj izostriti, v glavnem glede kadrovsko-organizacijskega področja. 
Menim, da bi morali kaj več reči o učinkovitosti inšpekcije. Na primer po- 
datki za republiško inšpekcijo kažejo, da ni ravno slabo zasedena, če je od 
700 mest zasedenih 500. Ce bi pogledali podatke v občinah, bi najbrž ugotovili 
približno podoben položaj. Menim pa, da je inšpekcijsko delo marsikje zelo 
neučinkovito. Marsikje inšpekcije ne rešujejo problemov, ki bi jih morale 
reševati. Marsikje smo najbolj aktivni na področjih davčne, finančne in zuna- 
njetrgovinske inšpekcije, kjer gre za denar, na številnih drugih področ- 
jih uresničevanja zakona ali pravic občanov pa smo zelo neučinkoviti. Vze- 
mimo za primer urbanistično ali kakšno drugo inšpekcijo. Na nekaterih pod- 
ročjih smo popolnoma nemočni, in inšpekcije nočejo resneje posegati v pro- 
bleme. 
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Zatg menim, da bi morali v besedilu sklepov bolj jasno opredeliti neka- 
tera vprašanja, zlasti, da je inšpekcija samostojna in odgovorna služba. Če pa 
sama ne more opravljati svojih nalog, ja za to odgovorna skupščina družbeno- 
politične skupnosti. Če ona ne more rešiti problemov, je dolžna zavezati uprav- 
ne organe, ki naj jih ustrezno rešijo. 

Z zakonom so na primer zagarantirani nadomestni deli pri vseh strojih, 
vključno pri avtomobilih. Vendar za ogromno večino izdelkov danes ni za- 
gotovljenih nadomestnih delov ali stalen servis. Naj povem, da se celo zgodi, 
da inšpektor svetuje stranki naj gremo v Trst kupit nadomestne dele za osebni 
avto. Najbrž je še več podobnih primerov na drugih področjih. 

Gre tudi za vprašanje odprtosti inšpekcij do občanov in njihovih vlog. 
Menim, da je bilo včasih več doslednosti v reagiranju inšpekcijskih služb 
glede problemov, ki so jih občani sporočili inšpekcijam. Menim, da inšpekcija 
ne reagira dovolj, še manj pa dovolj hitro, na opozorila občanov in inšpekcij, 
ki terjajo, da se ukrepa glede določenih problemov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovarišica Mara Zlebnik! 

Mara Zlebnik: Razpravljala bom o predlogu, ki ga je dal tovariš 
Golob v zvezi s potrebo po ustanovitvi določenega koordinacijskega telesa. 
Povem naj, da se v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije pripravlja usta- 
novitev takega koordinacijskega telesa, in sicer bo komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, ki naj bi koordinirala delo med posameznimi inšpek- 
cijami na ravni republike, ki so v sestavi posameznih upravnih organov, pa tudi 
združevale predstavnike drugih organov pregona in odkrivanja. Ta komisija 
naj bi se povezovala tudi z inšpekcijami v občinah in bi skušala glede skup- 
ne problematike usklajevati delo tudi z njimi. Ta komisija je tik pred ustanovi- 
tvijo. Menimo, da bo v prihodnjem oziroma tem mesecu že ustanovljena. 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Zlebnik. Zeli še 
kdo razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in predlagam v zvezi s to točko dnevnega reda na- 
slednji sklep, ki seveda temelji na vsem povedanem v zboru in seveda v 
poročilih delovnih teles: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema analizo o problematiki uresničevanja 
inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji in podpira dosedanje prizadevanje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na tem področju ter predloge in usme- 
ritve za boljšo organiziranost inšpekcijskih služb in večjo učinkovitost in- 
špekcijskega nadzora. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi naj 
v okviru svojih pristojnosti in pooblastil odpravljajo slabosti na področju 
organizacije in delovanja inšpekcijskih služb, ki so opredeljene v gradivu, 
ter naj v ta namen sprejemajo ustrezne ukrepe. 

3. Občinske skupščine naj v okviru izvršnih svetov oblikujejo posebno telo, 
ki bo usklajevalo in usmerjalo delo inšpekcijskih organov ter organov od- 
krivanja in pregona. 
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Ali želi kdo dopolniti ali popraviti predlagani sklep? Besedo ima tovariš 
Jože Pacek! 

Jože Pacek: Menim, da v 2. točko sklepa sodi še »naj upošteva raz- 
pravo v zboru.« 

Predsednica Tina Tomlje: Ali še kdo želi dopolniti predlagani sklep? 
Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Ali moramo res predlagati v 3. točki občinskim skup- 
ščinam, da oblikujejo posebno telo? Kaj če bi le svetovali in torej rekli, naj 
store vse za koordinacijo dela med inšpekcijami. Kako pa bodo to naredile, 
bodisi v posebnem telesu bodisi v določenem obstoječem telesu, pa naj bo 
njihova stvar. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Naprej, prosim! Prosim, besedo 
ima tovarišica Mara Zlebnik! 

Mara Žlebnik: Ta predlog bi morda oblikovali tako, da bi 3. točko 
preformulirali in rekli: »V republiki in občinah naj se zagotovi ustrezna ko- 
ordinacija med inšpekcijskimi organi.« Potem pa je od občin odvisno, ali bo 
pri njih tako telo. Pri nas v republiki bo. 

Predsednica Tina Tomlje: Še kdo želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Stane Markič! 

Stane Markič (govori iz klopi): V zvezi s to točko predlagam nov 
odstavek, ki bo v večji meri zavezoval inšpekcijske službe k poročanju skup- 
ščinam družbenopolitičnih skupnosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Še kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Ali kdo nasprotuje predlaganim spremembam? (Nihče.) 

Predlagani sklep naj se spremeni v tem smislu, da se 2. točka smiselno 
dopolni tako, da »bo upoštevana tudi razprava v zboru,« kot je predlagal to- 
variš Jože Pacek, 3. točka pa tako, kot je predlagal tovariš Zoran Polič, da 
ne zavezujemo občin k oblikovanju koordinacijskega telesa, ampak naj se be- 
sedilo preoblikuje tako, da bo v okviru izvršnih svetov skupščin družbeno- 
političnih skupnosti zagotovljena koordinacija med inšpekcijskimi službami, in 
tako, kot je predlagal tovariš Stane Markič, da se v isti točki doda nov od- 
stavek, ki bo v večji meri zavezoval inšpekcijske službe k poročanju skup- 
ščinam družbenopolitičnih skupnosti. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, dajem predlog sklepa s spremembami in dopolnit- 
vami 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 in na seji zbora oblikovane dopolnitve in spremembe tega sklepa. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 
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Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek 
zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in Za- 
konodajno-pravna komisija. Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek 
zakona in obe poročili ste prejeli. Odbor tega zbora za družbenoekonomske 
odnose predlaga v svojem poročilu predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopoli- 
tični zbor sprejel na podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in prvega odstavka 19. člena poslovnika Družbenopolitičnega 
zbora. Gre za tako imenovana obvezna stališča. 

S tovarišem Jožetom Packom, članom Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiškim sekretarjem za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun sva dogovorjena, da bo dal kratko uvodno obrazložitev. Prosim, besedo 
ima tovariš Jože Pacek! 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Gre za kratko uvodno obrazložitev. Vendar menim, da je treba nekaj reči o 
pomenu tega zakona. 

Predlog za izdajo tega zakona v bistvu pomeni ureditev enega izmed naj- 
pomembnejših instrumenov za izvajanje zemljiške politike in je eden izmed 
temeljnih pogojev za skladnejši razvoj celotne družbene reprodukcije. V tem 
je njegov temeljni pomen. Nenehni razvoj sistema družbenega planiranja, še 
zlasti prostorskega, terja nenehno dopolnjevanje spremljajočih institutov, kot 
je na primer razlastitev. Celovito revizijo razlastitvenega zakona pa narekujejo 
še ustava, zakon o združenem delu ter sam družbenoekonomski razvoj. V na- 
sprotnem primeru bi tak institut prav lahko postal zaviralen element pri 
izvajanju sistematične in racionalne zemljiške politike, s pomočjo katere re- 
aliziramo prostorsko planiranje. 

V dosedanji razpravi je bila tudi že večkrat sprejeta ocena, da sedanji za- 
kon v nekaterih poglavitnih opredelitvah ni več v skladu s potrebami družbene 
prakse oziroma vsakodnevnimi potrebami pri izvajanju zemljiške politike. 

Rešitve v izhodiščih revidiranega razlastitvenega zakona bodo po oceni 
predlagatelja omogočale zlasti hitrejše in bolj sistematično pridobivanje zem- 
ljišč za potrebe vseh družbenih pravnih oseb, ki nastopajo kot investitorji. 
V prihodnje naj bi status različnih upravičencev po zakonu imele družbene 
pravne osebe, ki opravljao dejavnosti posebnega družbenega pomena, kot tudi 
drugi upravičenci. Glede na to, da temelji ugotavljanje splošnega interesa kot 
temeljnega pogoja za uvedbo razlastitvenega postopka na urbanističnih doku- 
mentih in na družbenem planu, bodo že pri pripravi in sprejemanju teh 
dokumentov usklađeni temeljni interesi glede konkretne uporabe prostora med 
različnimi investitorji. 

S tem bo zagotovljeno tudi bolj načrtno pokrivanje srednjeročnih in dolgo- 
ročnih družbenih razvojnih potreb po zemljiščih. Splošni interes, ki se po pred- 
loženem predlogu za izdajo tega zakona praviloma sedaj šteje za ugotovljenega, 
pomeni tudi pomembno skrajšanje trajanja celotnega razlastitvenega postopka, 
kar bo v končni fazi tudi prispevalo k neposrednemu obvladovanju morebit- 
nega stihijskega delovanja materialnega razvoja družbe na področju zemljišč. 
To pa pomeni med drugim tudi uresničevanje ciljev, opredeljenih v stališčih, 
sklepih in priporočilih zia oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in 
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zemljiške politike v Socialistični republiki Sloveniji, ki so jih sprejeli vsi trije 
zbori Skupščine SR So v eni je v februarju tega leta. 

Ob hitrejšem uveljavljanju družbenih interesov glede pridobivanja zem- 
ljišč v družbeno lastnino je bilo treba v pripravah zakona na novo obdelati tudi 
načelo tako imenovane »pravične odškodnine« ter v zakonu sploh rešiti vpra- 
šanje ustrezne odškodnine za primere prisilnega prenosa nepremičnin med 
družbenimi pravnimi osebami. Načelo pravičnosti terja pri tem po eni strani 
individualizacijo določene odškodnine, kar lahko pomeni za razlaščenca tudi 
izjemno povečanje odškodnine, po drugi strani pa tudi upoštevanje družbenih 
vlaganj, katera razlaščencu ne pripadajo. Prav tako ima tudi družbena pravna 
oseba za odvzeto nepremičnino pravico do odškodnine, pri čemer gre za od- 
vzeto zemljišče odškodnina le za vloženo delo ali sredstva:. Pod pojmom 
»ustrezna odškodnina« se mora razumeti tržna cena zemljišča. Ce je zemljišče 
pogoj za delo, gre družbeni pravni osebi taka odškodnina, ki zagotavlja, da se 
pogoji njenega dela ne bodo poslabšali. 

Novost predloga za izdajo tega zakona je tudi predlog za učinkovitejše 
pravno varstvo družbene lastnine, ko naj bi se javni pravobranilec s pravnimi 
sredstvi vključeval povsod tam, kjer je družbena lastnina lahko oškodovana, 
to je pri sklepanju sporazumov o odškodnini pred upravnim organom in pri 
določanju odškodnine pred sodiščem.' 

V pripravi tega zakona smo skušali najti kar se da objektivne kriterije 
določanja obeh primerov odškodnin. Zaradi tega je bilo tudi nujno potrebno 
predložiti teze, da bi se lahko ocenilo, ali so tako zamišljeni in predlagani 
kriteriji vsaj blizu temu, kar se je hotelo doseči z zakonom glede pravične 
odškodnine. 

In končno v imenu predlagatelja izjavljam, da se v celoti strinjamo s 
predlogom stališč, ki jih predlaga temu zboru Odbor tega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose, ki jih bo ta zbor posredoval obema drugima zboroma, ki 
bosta o tem neposredno odločala. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa! Ali bo predstavnik Odbora 
tega zbora za družbenoekonomske odnose še dopolnil poročilo Odbora? (Da.) 
Besedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: V Odboru smo predvsem prišli do tega sklepa, da sam 
predlog za izdajo tega zakona zagotavlja predvsem poenostavitev razlastitve- 
nega postopka, skratka skrajšanje postopka in v zvezi s tem ohranitev pravne 
varnosti občanov. 

Pri sugestijah, ki naj bi jih upoštevali pri nadaljnji izdelavi zakona, to je 
glede nadomestnih stanovanj, predvsem tudi v tistih primerih, ko so bila ta 
stanovanja zgrajena brez ustreznega predpisanega dovoljenja, so se v bese- 
dilo vrinile določene napake. Ne gre za »najprimernejše prostore«, ampak gre 
enostavno za »primerne prostore«. V 22. tezi bi morali reči, kot sem že rekel, 
»primerne prostore«, čeprav se morajo imetniki stanovanjske pravice izseliti iz 
stanovanja iz razlogov, ki so nastali po njihovi krivdi. 

Poročilo Odbora ima dva dela. V prvem gre za sugestije, ki naj bi jih upo- 
števali. Predvsem smo se osredotočili na zagotovitev najnujnejših oziroma pri- 
mernih prostorov. Natančneje naj bi se tudi določilo, kateri so to nujni pri- 
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meri, da se lahko dovoli gradnja na razlaščenem zemljišču, še preden so po- 
stavljeni posevki ali sadovi. Ta razprava je bila predvsem povezana tudi z 
letošnjo dogodivščino v zvezi z nuklearno elektrocentralo in posekom sadnega 
drevja. 

V zvezi s 65. tezo, ki predvideva rok, v katerem naj bi republiški sekretar 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal metodologijo za vrednotenje lesne 
mase in trajnih nasadov, predlagamo, da se rok skrajša z enega leta na šest 
mesecev, da bi lahko tudi glede tega v celoti zagotovili izvedbo sprememb tega 
zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Želi besedo predstavnik Za- 
konodaj no-pravne komisije? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovarišica Marija Aljančič! 

Marija Aljančič: Predstavnik Odbora je dal delno pojasnilo. Na 
2. strani je napisano »najprimernejše prostore«. Vprašujem, ali je odbor mislil 
na »najnujnejše prostore« ali na »primerne prostore«. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! ICdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Razumljivejša je skrb Odbora za take primere, vendar 
»primernejši« namesto »najprimernejši« ne rešuje tega vprašanja. Najbolje je, 
da se to reši tako, kot je zapisano v zakonu o stanovanjskih razmerjih. Najbrž 
je treba reči »nujne«. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Zlobec! Dovolite, da 
vas opozorim. Vključiti bi se morali, ker sicer vaša razprava ne bo posneta. 
Bi jo hoteli ponoviti? (Ne.) 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Ne vem, ali je to namenoma ali pa gre le za napako. 
Družbeni interes ugotovi občinski organ. Je pa razlika med razlastitvijo in 
omejitvijo v 13. tezi. Ko je govora o upravnem interesu, je ta pristojnost dana 
izvršnemu svetu v primeru razlastitve, v primeru začasne omejitve lastnine 
ali druge pravice pa je dana občinski skupščini. Menim, da bi v zvezi s tem 
moral biti isti režim, ker gre za poseg v določeno pravico, bodisi v celoti bo- 
disi deloma. Menim, da je treba proučiti razliko. Bolj se nagibam k rešitvi, da 
je to občinska skupščina ali izvršni organ in upravni organ. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! 
• 

Stane Markič: In še nekaj. Moram reči, da nisem mogel razbrati, 
ali lahko ob razlastitvi družbene lastnine eden ali drug upravičenec doseže 
določen dohodek. Namreč, načelo ustave je, da z družbeno lastnino ni mo- 
goče pridobiti dohodka, razen z delom, ne pa tudi s predmetom nepremičnin, 
ki so družbena lastnina. Sestavljalec tega zakona bi moral verjetno posebej 
ugotoviti oziroma bi moral vedeti, da v prometu z družbeno lastnino ne more 
nihče pridobiti dohodka. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Jože Pacek! 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica! Gre za vprašanje stanovanj. Pri 
tem se sestavljalec zakona seveda ni zmislil tega novega režima. To je tako 
imenovani terminus tehnicus, vzet iz zakona o stanovanjskih razmerjih, ki te 
pravice povsem jasno in nedvoumno specificira in opredeljuje. Menim, da je to 
najbolj normalno. 

V zvezi s pripombo tovariša Staneta Markiča k 13. tezi, menim, bi jo upo- 
števali bolj kot opozorilo za nadaljnje proučevanje. Moram povedati, da je v 
zvezi s tem izhodišče jasno. Nanj sem nekoliko opozoril v uvodni besedi. Ce 
bo pa treba, ga bomo seveda tudi neposredno zarisali v načelih tega zakona. 
Vsekakor mora to biti jasno v vsakem primeru. Ce je sedaj to premalo jasno, 
potem to štejemo za opozorilo, da moramo to bolj poudariti oziroma v vseh 
konkretnih razmerjih, ki nastajajo, to ustavno načelo v celoti zagotoviti z 
zakonom. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt : V zvezi s stališčem tega zbora k 22. tezi menim, da je 
razprava po vsebini izhajala iz tega, kar je jasno zapisano v zakonu o stano- 
vanjskih razmerjih. Tako bi se v teh stališčih lahko uporabljal termin »nujne 
prostore«. Bolj precizen in bolj jasen je kot pa »primerne«. 

V Odboru smo deloma sprejeli isto stališče, kot ga je sedaj izrazil tovariš 
Stane Markič, namreč da bi bilo treba v 9. tezo vgraditi določen mehanizem, 
ki bo preprečil neupravičeno pridobitev odškodnine, ki bi vsebovala tudi razne 
oblike rente. Tako je to vsebovano v predlogu stališč. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marolt! Zeli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Postavil bom le vprašanje. Govorimo o »nujnih«, »po- 
trebnih«, »najpotrebnejših« prostorih. Uvodoma je tovariš Jože Pacek govoril 
o pravični odškodnini, ki jo želijo doseči. Dejanske pravičnosti ni mogoče do- 
seči ali pa ne bi bilo prav doseči, ker ne razlaščamo pravzaprav posameznika, 
ampak v bistvu objekt. Kaj če bi predpisali, da mora objekt, ki ga dajemo v 
zameno, ustrezati razlaščenemu objektu. Ne gre ne za »nujno« ne za »pravično«. 
Toda, če bomo govorili o »nujnem«, pridemo do tega, o čemer je govoril to- 
variš Zlobec, namreč da je to lahko tudi povsem neustrezen bivalni prostor. 
Tako priporočam to, kar je navedeno v zakonu o stanovanjskih razmerjih, in 
sicer »nujno«. Vprašanje pa je, če s tem v tem primeru dejansko zagotavljamo 
najpravičnejše. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Besedo ima tovariš Jože Marolt! 

Jože Marolt: Gre za to, da smo ta problem skušali osvetliti z vseh 
zornih kotov. Vendar smo izhajali iz tega, da moramo biti zelo nedvoumni 
glede preprečevanja črnih gradenj. Ne moremo na noben način v zakon vklju- 
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čiti tezo, ki bi na tak ali drugačen način legalizirala črne graditelje. Vendar 
pa, da tak črni graditelj ne ostane popolnoma brez strehe, mu zagotavljamo 
nujne prostore, v katere se lahko preseli iz zgradbe, ki je predmet razlastitve 
in se bo rušila. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Se bo še kdo vključil v 
razpravo? Besedo ima tovariš Jože Pacek. 

Jože Pacek: Uvodoma sem povedal, da smo pri sestavi teh tez sku- 
šali poiskati objektivne kriterije, ki bi nas približali temu, čemur pravimo 
»pravična odškodnina«. Seveda pa moram povedati, da si pravične odškodnine 
nismo izmislili. Gre za poglavje ustave SR Slovenije »lastninsko-pravna raz- 
merja«, v katerem je v 99. členu rečeno —< to omenjam le kot lastno opravi- 
čilo in z nikomer ne polemiziram: »Nepremičnine, na katerih ima kdo last- 
ninsko pravico, je mogoče proti pravični odškodnini razlastiti ali to pravico 
omejiti, če to zahteva na podlagi zakona ugotovljen splošni interes«. To je 
namreč ustavno izhodišče. Zaradi tega najbrž ne moremo tega zagotoviti pri 
vsaki pravici, kajti iz samih tez tega zakona izhaja, da gre za različne pogoje, 
ki tudi zelo različno vplivajo v materialnem smislu na uveljavitev te pravice. 
S tega vidika je treba upoštevati zadrego sestavljalca predloga za izdajo tega 
zakona. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zdi se, da ne bo nihče več 
razpravljal. Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu za izdajo zakona o raz- 
lastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini. 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 Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini, ki so bila predlagana v poročilu Odbora tega zbora za 
družbenoekonomske odnose z dne 31. oktobra 1978. leta. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta 
stališča poslala Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju tega 
zakona. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Imamo predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom tega odloka. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o določitvi 
števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča Socialistične re- 
publike Slovenije. 

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 predlog odloka 
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča Socia- 
listične republike Slovenije. 

S tem je bilo v Družbenopolitičnem zboru izvoljenih 53 sodnikov porot- 
nikov Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Ima kdo od delegatov pripravljeno kako delegatsko vprašanje? (Nihče.) 
S tem je dnevni red 9. seje tega zbora izčrpan in zaključujem sejo. Gostom 

se posebej zahvaljujem za njihovo sodelovanje. 

(Seja je bila končana ob 12.45.) 



10. seja 

(23. novembra 1978) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 10. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Humbert Gačnik, Stane Gavez, Ivan Godec, Vito 
Habjan, Teodora Krpan, Jože Marolt, Srečko Mlinarič, Miran Potrč, Miloš Pro- 
senc, Luisella Ravalico, Emil Šuštar, Aleksander Varga, Ivanka Vrhovčak, 
Štefanija Zagmaister in Roman Albreht. 

Po določbah 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije naš zbor ni pri- 
stojen za obravnavo in sklepanje o osnutku resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 v letu 1979 s temeljnimi 
razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev. Zato pred- 
lagam, da o njem razpravljamo v smislu 88. člena poslovnika kot zainteresiran 
zbor. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo ta osnutek resolucije obravna- 
val v smislu 88. člena poslovnika. Kdor je za ta predlog, prosim naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obrav- 
naval osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 
in opredelitvijo njihovih nosilcev, v smislu 88. člena posloviiika Skupščine 
SR Slovenije. 

Predlagam, da umaknemo z dnevnega reda točko volitve in imenovanja, 
ker Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve ni predložila zboru nobenega akta s tega področja. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 8. in 9. seje zbora; 
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2. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 
in opredelitvijo njihovih nosilcev; 

3. osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1979; 

4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona; 

5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o de- 
lovnih razmerjih, z osnutkom zakona; 

6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Kot je razvidno iz sklica seje, daje Družbenopolitični zbor stališča k 4. in 

5. točki dnevnega reda. 
Ali predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
To pomeni, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) 
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 
Obveščam delegate, da sta Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 

SR Slovenije na svojih sejah dne 8. novembra 1978 obravnavala predlog za iz- 
dajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni last- 
nini ter predlog zakona o založništvu, Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
pa je na svoji seji dne 22. novembra 1978 obravnavala predlog zakona o za- 
ložništvu. 

Družbenopolitični zbor je sodeloval v postopku sprejemanja teh zakonov 
tako, da je na seji 8. novembra 1978 sprejel stališča k obema zakonoma. 

Predsednik Zbora združenega dela nas je v svojem dopisu obvestil, da je 
Zbor združenega dela sprejel predlog za izdajo zakona o razlastitvi in o pri- 
silnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora. 

Iz dopisa predsednika Zbora združenega dela z dne 20. 11. 1978. leta je 
razvidno, da je Zbor združenega dela sprejel k predlogu zakona o založništvu 
amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, in sicer k prvemu od- 
stavku 8. člena in k 31. členu, ter amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 
8., 11., 17., 26., 41., 43. in 50. členu. 

Predsednica Zbora občin nas v svojem dopisu z dne 8. 11. 1978. leta ob- 
vešča, da je Zbor občin sprejel predlog zakona o založništvu, amandmaje Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije k prvemu odstavku 8. in k 31. členu 
ter amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k drugemu in tretjemu odstavku 
8. člena in k 11., 17., 26., 41., 43. in 50. členu. 

V sklepu, ki ga je Zbor občin sprejel ob obravnavi predloga za izdajo za- 
kona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini je v 
3. točki med drugim rečeno, naj predlagatelj pri pripravi osnutka zakona upo- 
števa tudi stališča Družbenopolitičnega zbora. 

Iz obvestila predsednika Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije z dne 
22. 11. 1978. leta je razvidno, da je Skupščina Kulturne skupnosti sprejela 
predlog zakona o založništvu in iste amandmaje kot Zbor združenega dela in 
Zbor občin skupščine SR Slovenije. 

V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da 
sta Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejela pred- 
log za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
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beni lastnini v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora in da so v Zboru 
združenega dela, v Zboru občin Skupščine SR Slovenije in v Skupščini Kul- 
turne skupnosti Slovenije sprejeli predlog zakona o založništvu v skladu s sta- 
lišči Družbenopolitičnega zbora. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 8. in 9. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšne popravke oziroma 
dopolnitve ali spremembe zapisnikov? (Ne.) Ker nihče, dajem odobritev zapis- 
nikov na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnika 8. 
in 9. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zbo- 
rom občin poslušali uvodno obrazložitev v zvezi z načrtovano družbenoeko- 
nomsko politiko za leto 1979, ki jo bo dal Vitja Rode, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Odbora Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za tekočo gospodarsko in socialno politiko. 

Skupno zasedanje bo vodila predsednica Zbora občin Silva Jereb. 
Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate v veliko dvo- 

rano republiške skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 uri in se je nadaljevala ob 10.40.) 

Predsednica Tina Tomi je: Tovarišice in tovariši delegati! Nadalju- 
jemo sejo Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—<1980 v 
letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v iletu 1979 in opredelitvijo nji- 
hovih nosilcev. 

Oba osnutka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet 
je predložil še naslednja gradiva: globalna ocena izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-^1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter možnosti za 
njegovo uresničevanje v letu 1979; spremembe v strukturi gospodarstva z vi- 
dika uresničevanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980; analiza izvajanja družbenega dogovora o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije; ocena realizacije poli- 
tike cen v devetih mesecih leta 1978; informacija o uresničevanju družbeno- 
ekonomske politike na področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za 
osebne dohodke v letu .1978; predlog dopolnitev osnutka resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979. 

Vsa navedena gradiva so bila objavljena v »Poročevalcu«, številka 21, 
22 in 23. 
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Gradiva so obravnavali: Odbor tega zbora za družbenoekonomske od- 
nose, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija Skupščine SR Slovenije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Prejeli ste še sklep zborov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978, poročilo delovne 
skupine pri Izvršnem odboru Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije o stanju v zvezi s sprejemanjem novih so- 
lidarnostnih sistemov na področju družbenih dejavnosti, mnenja in predloge, 
ki jih je sprejel Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri 
Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije in poročilo Odbora in Zakonodajno-pravne komisije. Danes ste prejeli na 
klopi tudi poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. Mnenja in stališča Republiškega sveta za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko politiko so bila objavljena v »Poročevalcu«, šte- 
vilka 23. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose predlaga v svojem poro- 

čilu predlog stališč in predlogov, katere naj bi Družbenopolitični zbor sprejel 
na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

K obravnavi te točke dnevnega reda sta bila še posebej povabljena pred- 
stavnika Gospodarske zbornice Slovenije in Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje. 

Zeli predstavnik predlagatelja še dopolniti uvodno besedo, ki smo jo že 
poslušali skupaj? (Ne želi.) 

Želijo poročevalci Odbora in komisij dopolniti poročila? (Da.) Besedo ima 
tovariš Igor Uršič, predstavnik Odbora tega zbora za družbenoekonomske 
odnose! 

Igor Uršič: Dovolite, da v imenu Odbora tega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose obrazložim nekatera stališča in predloge, ki jih predlaga 
Odbor Družbenopolitičnemu zboru v svojem poročilu. 

Stališča in predlogi tega odbora izhajajo iz načelnih in konkretnih opre- 
delitev, pripomb in mnenj, izraženih ob obravnavi osnutka resolucije. Odbor 
je imenoval tudi svojega predstavnika, ki je sodeloval v skupini delegatov pri- 
stojnih odborov za pripravo končnih sklepov k osnutku resolucije obeh pri- 
stojnih zborov. 

Odbor v svojih stališčih in predlogih meni, da je treba osnutek resolucije 
presojati z vidika sklepov Skupščine SR Slovenije, ki so bili sprejeti ob obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 11976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978 na sejah 
dne 26. julija 1978 in so nalagali Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
pripravi osnutek oziroma predlog resolucije tako, da posebej opredeli ukrepe, 
ki bodo prispevali k hitrejšemu uresničevanju in utrjevanju samoupravnega 
družbenega planiranja v organizacijah združenega dela, k povečevanju pro- 
duktivnosti dela in uveljavljanju kakovostnih dejavnikov razvoja, h krepitvi 
konkurenčne sposobnosti in odprtosti organizacij združenega dela ter k do- 
slednejšemu samoupravnemu združevanju dela in sredstev na podlagi med- 
sebojne dohodkovne povezanosti in soodvisnosti. 
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Uresničevanje navedenih usmeritev je osnova in pogoj za nadaljnje utrje- 
vanje odločujoče vloge delavca pri razpolaganju z rezultati svojega dela pri 
upravljanju družbene reprodukcije, s tem pa tudi pri nadaljnji krepitvi naše 
družbene skupnosti. 

Odbor je v svojih stališčih in predlogih, ki jih predlaga v svojem poročilu, 
ugotovil, da osnutek resolucije izhaja iz navedenih sklepov in ga zato podpira. 
Stališča in predlogi vsebujejo tudi nekatere ugotovitve iz javne razprave, ki je 
bila organizirana v družbenopolitičnih organizacijah, stališča in mnenja Sveta 
za družbenoekonomske odnose pri Predsedstvu Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije ter Republiškega sveta za družbeno- 
ekonomski razvoj in ekonomsko politiko. 

V stališčih in predlogih so med drugim opredeljene tudi zahteve za večjo 
konkretizacijo ukrepov, ki izhajajo iz sklepov Skupščine SR Slovenije ob ob- 
ravnavi polletnih gibanj. Tako je postavljena zahteva za zagotavljanje takšnih 
pogojev samoupravnega družbenega planiranja, ki bodo omogočili, kot je že 
bilo rečeno, odločanje delavcev v vseh tokovih družbene reprodukcije, vključno 
s hitrejšim vključevanjem v mednarodne gospodarske tokove, kar prispeva k 
uveljavljanju novega mednarodnega gospodarskega reda. 

Prav tako je poudarjeno, da je pri opredeljevanju izvoza treba upoštevati, 
da se bo tudi v okviru federacije treba zavzemati za usklađena gibanja rasti, ki 
bodo temeljila na povečani rasti izvoza. Ta bo moral prevzeti vlogo pospeše- 
valca gospodarske rasti, namesto dosedanjega neusklađenega investicijskega 
povpraševanja. 

V stališčih in predlogih se Odbor zavzema za tista vlaganja, ki temelje na 
samoupravnem združevanju dela in sredstev in s tem prispevajo k učinkoviti 
in odgovorni uporabi družbenih sredstev. 

V stališčih in predlogih so izhajajoč iz družbeno dogovorjenih nalog opre- 
deljena tudi razmerja v stopnji rasti produktivnosti, dohodka in vse oblike 
porabe, ki morajo biti bolj odvisne od porasta produktivnosti in manj od rasti 
življenjskih stroškov. 

S tem je povezano tudi vprašanje rasti cen, predvsem negativnega vpliva 
naraščajoče inflacije na rezultate gospodarjenja in s tem na utrjevanje samo- 
upravnih odnosov. Pri tem je bila poudarjena potreba, da se porast stanarin 
obravnava izjemno, glede na to, da mora glede na dogovorjene usmeritve omo- 
gočiti učinkovitejše gospodarjenje s stanovanjskim skladom. 

Prav tako so v stališčih in predlogih navedene potrebe in dopolnitve skup- 
nih nalog za zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja. Takšne usme- 
ritve terjajo tudi vsestransko dejavnost in večjo odgovornost vseh subjektov 
družbenega planiranja, posebej pa udeležencev samoupravnega sporazume- 
vanja in družbenega dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
in s tem tudi odgovornejši odnos nosilcev posameznih razvojnih nalog in spre- 
jetih obveznosti. 

Dejavnost in napori v vseh samoupravnih okoljih za uresničevanje v Skup- 
ščini SR Slovenije sprejetih usmeritev za nadaljnje utrjevanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov se morajo kazati v prispevku slehernega k našim 
skupnim naporom za nadaljnjo in še učinkovitejšo družbeno in gospodarsko 
stabilizacijo. Le tako bodo nosilci družbenega planiranja, delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in občani v krajevnih skupnostih tudi dejansko 
sodelovali pri oblikovanju razvojnih usmeritev in ekonomske politike ter z 
35 
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odgovornim uresničevanjem v planih sprejetih in usklađenih obveznosti po- 
družbljali tako razvojno kot tudi tekočo ekonomsko politiko. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Predlagam, da Odbor tega zbora za druž- 
benoekonomske odnose po končani razpravi predlaga morebitne spremembe in 
dopolnitve predlogov stališč, ki jih je predlagal zboru. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Dino Pucer. 

Dino Pucer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dal bom nekaj pripomb k osnutku resolucije, in sicer na podlagi razprave, ki 
jo je organiziral Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva obalno- 
kraške regije. 

Podobno kot v republiki so tudi v okviru obalno-kraške regije družbeno- 
politične organizacije in posamezni nosilci planiranja analizirali izvajanje druž- 
benih planov svojega območja ter sprejeli ugotovitve in stališča, ki nam omo- 
gočajo tudi primerjavo naših rezultatov in dosežkov že pri oceni izvajanja druž- 
benega plana republike ter naših stališč glede pogojev in možnosti razvoja v 
nadaljnjem letu z osnutkom republiške resolucije. 

Tudi v okviru obalno-kraške regije ugotavljamo dinamično rast, ki je 
močnejša kot v republiki, predvsem zaradi neizkoriščenih rezerv v industriji, 
s katerimi smo startali v to srednjeročno obdobje, in zaradi večjega deleža in- 
vesticij v osnovna sredstva gospodarstva v družbenem proizvodu, usmerjenih v 
razvoj prioritetnih dejavnosti pomorstva in turizma. 

Ob tem, da v glavnem dosegamo planirano kvantitativno rast, pa tudi ugo- 
tavljamo, da ta razvoj ni bil rezultat delovanja tistih kvalitativnih dejavnikov, 
ki jih je predvideval družbeni plan. Predvsem v prvih dveh letih izvajanja 
družbenega plana smo močno prekoračevali načrtovano stopnjo rasti zaposle- 
nosti in je bila udeležba produktivnosti v rasti družbenega proizvoda nižja od 
planirane, čeprav je ugodnejša od republiškega povprečja. 

Prav tako ne uresničujemo temeljnih nalog družbenega plana, ki se na- 
našajo na reproduktivno sposobnost v temeljnih organizacijah združenega dela, 
pri čemer ugotavljamo, da naša akumulativnost celo znatno zaostaja za re- 
publiškim povprečjem. 

V tem letu se ti odnosi nekoliko izboljšujejo. Smo pa ob takih gibanjih do- 
segli vendar nekatere dobre rezultate, ki jih želimo še posebej poudariti. 

Stabilizirali in sanirali smo gospodarstvo, zlasti ekonomsko stanje tistih 
delovnih organizacij, v katerih so bila žarišča izgub v letih 1976 in 1977, kot 
so Tomos, Cimos, Delamaris, Mehanotehna, Luka Koper. Dinamično poveču- 
jemo devizni priliv* predvsem neblagovni devizni priliv storitvenih dejavnosti, 
turizem in pomorsko gospodarstvo. 

Vzroki zaostajanja v kvaliteti razvoja so deloma tudi subjektivni. Tako 
ugotavljamo, da tudi nismo brez slabosti, kot so: prepočasna modernizacija in 
prestrukturiranje gospodarstva, zlasti industrije, zaradi kasnitve pri pripravi 
razvojnih programov in projektne dokumentacije, nezadostno obvladovanje 
delitve ustvarjenega družbenega proizvoda in podobni pojavi. 

Se posebno se čutimo prizadeti, da zaradi nepripravljenih razvojnih pro- 
gramov nismo dovolj izkoristili sistemske ugodnosti za pospeševanje razvoja 
v manj razvitih območjih v našem okviru, v Brkinih. Pri tem gre zlasti za 
razvoj kompleksa Škocjanskih jam in Lipice. 
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Nadalje ugotavljamo ob analizi izvajanja zveznega in republiškega druž- 
benega plana, da se v našem razvoju zrcalijo nekatere splošne slabosti, ki so 
nam objektivno onemogočile doseganje načrtovanih kvalitet razvoja. Predvsem 
ugotavljamo, da smo z dogovori o temeljih planov in z družbenim planom 
predvideli tudi določene ukrepe ekonomske politike, ki naj zagotovijo na- 
črtovani razvoj, katerih pozneje v življenju sistemsko nismo izvajali in smo 
tako ostali le na pol poti. 

To velja še posebej za ukrepe, ki se nanašajo na pospeševanje izvoza, 
ki naj bi na višji ravni mednarodne menjave omogočal tudi kvalitetno di- 
namično rast s povečanjem uvoza, sodobne tehnologije in ključnih repro- 
dukcijskih materialov. 

Tako ugotavljamo v našem konkretnem primeru, da niso realizirali do- 
govorjeni ukrepi glede pospeševanja razvoja pomorstva in turizma kot naj- 
pomembnejših področij neblagovnega deviznega priliva. Zlasti to velja za 
izenačevanje stimulacije tega deviznega priliva s stimulacijo, ki veljajo za 
izvoz blaga višje stopnje izdelave in za izenačevanje pogojev gradnje ladij 
v domačih ladjedelnicah s pogoji svetovnega trga itd. 

V dosedanjem obdobju izvajanja srednjeročnega plana smo sicer v glavnem 
realizirali načrtovane investicije v turizmu (Bernardin) in v pomorstvu (nakup 
ladij), vendar na osnovi programov, ki so bili že prej pripravljeni in zastav- 
ljeni in v pričakovanju, da se bodo ekonomski odnosi uredili v skladu z dogo- 
vori o temeljih planov. Ker se to ni uresničilo, so investitorji zašli v resne te- 
žave, ki jih je na področju pomorstva trenutno svetovna kriza še poglobila. 
Nizka akumulativnost in izvozno usmerjanje stroritvene dejavnosti pa negativ- 
no vplivajo tudi na celoten družbenoekonomski razvoj obale, ker terja pretežno 
sezonski značaj teh dejavnosti (turizem in luka) tudi velika vlaganja v infra- 
strukturo, predvsem zaradi premagovanja konic prometa, in v socialno sfero. 
Glede na dosedanja zaostajanja v infrastrukturi in v socialni sferi, ki so že 
začela preraščati v zaviralni dejavnik nadaljnjega razvoja, smo v tem srednje- 
ročnem obdobju začeli intenzivneje reševati nekatere žgoče probleme, kot so 
obalne ceste, višinski vodovod, pospešen razvoj družbenih dejavnosti itd., tudi 
za ceno težkih obremenitev celotnega gospodarstva. Zato je bila temeljna na- 
loga srednjeročnega plana zagotoviti dinamično rast in povečanje akumula- 
tivne sposobnosti gospodarstva ob hitrejši modernizaciji obstoječe industrije 
in hitrejšem razvoju tistih primarnih in sekundarnih dejavnosti, ki lahko upo- 
rabijo komparativne prednosti območja, predvsem morja in obmorske lege 
ter možnosti razvoja, ki nastaja z uresničevanjem osimskih sporazumov. 

Kot sem že rekel, pa razen nekaterih izjem, kot na primer razvoj IPLASA, 
naš dosedanji razvoj žal še ni rezultat teh kvalitetnih prestrukturiranj in se 
zato tudi problemi počasneje rešujejo. 

Z naše strani se bomo trudili, na bi izboljšali naše ekonomske osnove 
z nadaljnjim vzdrževanjem dinamične rasti in ugodnejšimi odnosi pri raz- 
vijanju produktivnosti in delitve. 

Potrebno pa je, da se v okviru republike in federacije podprejo zlasti 
tista naša pozitivna prizadevanja, ki so tudi prispevek k izboljšanju plačilne 
bilance. Pri tem ne terjamo privilegijev, ampak le izenačevanje s pogoji, ki 
veljajo za izvoznike blaga, oziroma s pogoji svetovnega trga za tiste dejav- 
nosti, ki svoj dohodek ustvarjajo izključno na svetovnem trgu. 

Prav tako terjamo večjo podporo republik pri uveljavljanju pomorske 
usmeritve. 
35* 
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Osnutek resolucije ne upošteva, da graditev proste carinske cone v Sežani 
lahko pomembno vpliva na povečanje reproduktivne sposobnosti našega go- 
gospodarstva. Zato bi morala resolucija vsebovati opredelitve o pospešenih pri- 
pravah za graditev proste cone, med njimi podrobno proučitev proizvodnih 
panog, ki naj bodo v coni, ter nalog zainteresiranih samoupravnih interesnih 
skupnosti pri ustvarjanju pogojev za graditev zunanje infrastrukture. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Naprej, prosim! Besedo ima 
tovariš Geza Bačič! 

Geza Bačič: Tovarišice in tovariši! Tudi v našem območju je bil dokaj 
širok in uspešen posvet o vprašanjih v zvezi z osnutkom resolucije in so bili 
prav tako poudarjeni nekateri problemi. V zvezi s tem bom v razpravi opozoril 
le na tri vprašanja. 

Prva, temeljna pripomba, za katero moram reči, da je tudi zajeta v poro- 
čilu Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose, je pravzaprav vpraša- 
nje) kaj bi z osnutkom resolucije radi dosegli, kakšen cilj ima in kakšen učinek 
bo, če jo pišemo še vedno na star, preživel način. 

Menim, da je ta ocena pravilna. Namreč v 4. točki je besedilo še vedno tako, 
čeprav tudi govorimo, da služi dokaj ustrezno predvsem poslovodnim kadrom, 
strokovnim ekipam, planerjem, nekaterim službam, političnim aktivistom, 
skratka vsem tistim, ki se že spoznajo na vse to. Menim, da še vedno premalo 
poudarjamo smeri mobilizacije delavcev in vseh delovnih ljudi. Tolikokrat smo 
namreč na kongresih in nazadnje na sidikalnem kongresu poudarjali, da morajo 
biti ustvarjene tudi možnosti, da se mobilizirajo vse razpoložljive sile in da se 
v globalu spremeni in izboljša odnos do dela in uveljavijo nekatere pri- 
oritetne dejavnosti itd. Ne bi rad opozarjal na to, da se da kar čez noč na- 
rediti kaj posebnega. Tudi ne menim, da gre za to. Hkrati pa tudi ne menim, 
da gre za tako velik problem, da se z manjšim naporom ne bi dalo nekoliko 
drugače pristopiti k oblikovanju osnutka resolucije oziroma tako pomembnega 
akta, kot je pravzaprav skupni dogovor vseh nosilcev družbenega planiranja 
in vseh tistih, ki ga bomo izvajali. To pa so vsi delovni ljudje. 

Gre le za podporo temu, kar je pravzaprav zapisano in je pri nas izredno 
močno prišlo do izraza v razpravi. 

Drugo — tudi ekspoze podpredsednika Izvršnega sveta me je danes do- 
datno spodbudil, da bom o tem razpravljal, je naš odnos do prehrane in kme- 
tijstva. V srednjeročnem programu razvoja smo zapisali, da je to eAa izmed 
prioritet, poleg energetike. To ponavljamo v vsakoletni resoluciji. Moram pa 
reči, da v 33 letih po vojni nisem doživel, da bi zapisali ali pa da bi enkrat 
določili tako prioriteto, ki bi v Sloveniji dejansko bila usmerjena na prehrano, 
na kmetijstvo in na vprašanja v zvezi s tem. Imeli smo že razna leta, celo 
leta energetike, prometa itd. Menim, da je vendar že čas, da se enkrat resneje 
odločimo za reševanje problemov na tem področju. 

Se bolj nas pa pri tem prizadene tole: Namesto tega, da bi se dejansko po- 
trudili, da bi tudi pri ukrepih opredelili prednostni odnos do reševanja pro- 
blemov v kmetijstvu in proizvodnji hrane, smo pravzaprav v oceni izvajanja 
plana zapisali, da v kmetijski proizvodnji zaostajamo predvsem zaradi vre- 
menskih nezgod v zadnjih obdobjih in zaradi doseganja in slabih rezultatov 
v dohodkovnem povezovanju. Tudi to dvoje je točno, čeprav bi rad poleg tega 
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povedal, da dohodkovno povezovanje in dohodkovni odnosi niso le problem 
kmetijstva. Ne vem, zakaj bi bili ravno le kmetijski proizvajalci najbolj iz- 
postavljen »grešni kozel« v teh odnosih. Nikjer pa ne piše o tem, da do nizke 
produktivnosti in slabih rezultatov kmetijstva prihaja tudi zato, ker smo kot 
družba premalo vlagali v kmetijstvo in premalo stimulirali kmetijstvo in ker 
so nekateri sistemski pogoji takšni, da zaenkrat ne ustrezajo kmetijskim or- 
ganizacijam. 

Pri tem je še posebej zanimivo, da smo tudi danes v ekspozeju slišali 
— to besedilo bom prebral — o kmetijstvu pravzaprav le toliko: »Glede na 
pomembno vlogo, ki jo imajo manj razvita območja v proizvodnji in pre- 
delavi hrane, je njihov uspešnejši razvoj v veliki meri odvisen od doslednejše- 
ga izvajanja nalog in ukrepov v agroživilstvu, ki so opredeljeni v osnutku re- 
solucije za leto 1979.-« In potem še en stavek: »da bomo usklajevali produk- 
tivnejša delovna mesta v kmetijstvu in dohodkovnem povezovanju.« Ta pristop 
me skrbi. Dokler bomo tako pristopali k reševanju vprašanja naše prehrane, 
bo lahko prišlo do zelo hudih posledic, moram reči, da prav iz teh razlogov. 
Predlagam: 

1. Da se v poglavju o ključnih nalogah pri uresničevanju družbenih planov 
Slovenije v 1979. letu v tretjem odstavku poudarita kot nalogi ključnega 
pomena tudi proizvodnja hrane in kmetijska proizvodnja. 

2. Da bi se začeli obnašati do prehrane vendar nekoliko drugače. Rekel bi, 
da je kmetijstvo vendar problem vseh delovnih ljudi Slovenije. Ker pa ves čas 
menimo, da je to pač hkrati reševanje hitrejšega razvoja teh območjih, pride 
do nekaterih problemov in ostajajo ta vprašanja nerešena. Tako je to pogosto- 
krat v naši mentaliteti določena dodatna zahteva in skoraj bi rekel včasih 
tudi nujno zlo. 

Skratka, zavzemam se za to, da kmetijstvo dejansko dobi določeno pred- 
nost in da se obravnava .kot prednostna naloga v ekonomski politiki SR Slo- 
venije, ne pa v ekonomski politiki manj razvitih obmejnih območij. 

3. Na področju skladnejšega regionalnega razvoja bi poudaril, da so ne- 
kateri ukrepi, upoštevajoč tako dejavnost Izvršnega sveta SR Slovenije kot 
tudi nekaterih organizacij združenega dela in Gospodarske zbornice Slovenije, 
že dali nekatere uspešne rezultate. To je nesporno. Ta proces se postopoma 
vendar giblje nekoliko spodbudneje. Moram pa vendar reči, da je možno neka- 
tere naloge bolj opredeliti. V tem smislu tudi soglašam s tem, kar je zapisano 
v poročilu Odbora na 3. strani v točki 4/3. Verjetno bi se lahko še kaj dodalo. 

Današnji ekspoze podpiram v tistem delu, v katerem je bilo govora, da 
ni dovolj, da so odgovorne za skladnejši regionalni razvoj le organizacije 
združenega dela iz manj razvitih in razvitejših območij, ampak da naj nekoliko 
več solidarnosti in dejanskega skupnega interesa za hitrejši in skladnejši eko- 
nomski razvoj prevzamejo tudi občine kot družbenopolitične skupnosti. Najbrž 
je res narobe, da tudi izredno močno razvite občine — čeprav seveda ni pre- 
povedano, da se močno razvite občine v skupnem interesu hitreje razvijajo, 
planirajo na primer bistveno večjo stopnjo novih zaposlitev, in sicer nad re- 
publiškim povprečjem, po drugi strani pa v nekaterih izmed teh občin ni dovolj 
v planskih prizadevanjih ustvarjalnega odnosa in tudi lastne pripravljenosti, 
da bi usmerjale in spodbujale dejavnost in programske usmeritve organizacij 
združenega dela iz svojega območja, da več vlagajo v nerazvita območja. V 
zadnjem obdobju nimamo več težav s pripravljenostjo organizacij združenega 
dela, da bi vlagale v manj razvita območja, ampak se srečujemo z lokalizmom, 
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regionalizmom političnih občinskih in regijskih struktur. Tako je s tega vidika 
še toliko bolj upravičeno, da bi se ta del, ki je bil po mojem dobro opredeljen 
v uvodu, na določen način izrazil v sami resoluciji. 

Po drugi strani gre za nadaljevanje razprave, ki je bila pred enim me- 
secem, ko smo govorili o zdomcih. Menim, da bi morali bolj dorečeno povedati, 
kaj vse štejemo za združevanje sredstev delavcev na začasnem delu v tujini v 
zvezi z njihovimi nalogami, da povečujejo lastne možnosti za zaposlitev. Po 
našem mnenju pri tem namreč ne gre le za združevanje sredstev za vlaganja 
v osnovna sredstva, torej za delovna mesta, ampak tudi za velik del dosedanjih 
prizadevanj velike večine zdomcev, ki že vlagajo in ki že varčujejo. Ali na 
primer to, da si zgradijo stanovanjsko hišo z lastnimi deviznimi prihranki, ni 
vlaganje ali ni to razbremenjevanje sredstev združenega dela, konkretno tiste 
delovne organizacije, v katero bodo prišli morda jutri? Ali to, da sodelujejo v 
razvoju krajevnih skupnosti, pri graditvi družbenega standarda in dajejo za to 
svoje prispevke, niso vlaganja? Ali pa devizne vloge in varčevanje pri naših 
poslovnih bankah? Podatki v zvezi s temi deviznimi prihranki so takšni, da 
človek postane presenečen, ko ugotovi, da gre za izredno velike zneske 
denarja, ki se tudi obračajo in jih združeno delo v Jugoslaviji in Sloveniji 
krepko uporablja za svoje razvojne ambicije. Ali niso to tudi sredstva, ki jih 
zdomci vlagajo v infrastrukturo, v objekte šolstva, zdravstva, kulture itd. 
v teh območjih? 

Skratka, gre le za to, da pri tem nekatera vprašanja nekoliko bolj opre- 
delimo in da se tudi v Sloveniji nekoliko izognemo tej negativni opredelitvi. 
Kajti naša razprava o tem, kako bomo dosegli velike rezultate z združevanjem 
deviznih sredstev za konkretna delovna mesta, ima v tujini tudi neugodne 
politične posledice. To že čutimo. Danes zdomce že nagovarjajo, naj ne hodijo 
na posvete, tudi zato, ker jih bodo prav gotovo prosili, da dajo denar za 
svoje delovno mesto v domovini itd. 

Gre torej za nekatera vprašanja, ki bi jih bilo treba širše vrednotiti. 
Prav zaradi tega se zavzemam za to, da bi v alinei, v kateri govorimo o 
zdomcih, njihov prispevek nekoliko širše opredelili. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovarišica Vida Mikuž. 

Vida Mikuž: Tovarišice in tovariši! Na seji Predsedstva Republiške 
konference Zveze socialistične mladine Slovenije smo na osnovi razprave 
o globalni oceni izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976— 
—1980 in o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije v 1979. letu sprejeli predlagano oceno in osnutek resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana, usmeritve in naloge, ki so opredeljene v osnutku 
glede nadaljnje dejavnosti na področju družbenoekonomskega sistema v 1979. 
letu, ter oblikovali naslednja mnenja in predloge: 

Predsedstvo ugotavlja, da so v poročilu in osnutku resolucije realno 
upoštevani doseženi rezultati in na osnovi teh ustrezno ter v skladu s sprejetimi 
usmeritvami na kongresih Zveze komunistov, Zveze sindikatov in Zveze socia- 
listične mladine s področja ekonomske politike opredeljene naloge o nadaljnji 
krepitvi družbenoekonomskih odnosov. 

Kljub doseženim uspehom v zadnjem letu uresničevanja srednjeročnega 
načrta razvoja ugotavljamo, da na posameznih področjih zaostajamo za opre- 
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deljenimi planskimi cilji. Pri nadaljnjem uresničevanju družbenega plana 
do leta 1980 in še posebej v prihodnjem letu moramo okrepiti vse napore, 
da bomo dosegli stabilno rast celotnega gospodarstva, še posebej pa pospesen 
razvoj tistih področij in panog, ki zaostajajo za dogovorjenimi cilji. Treba bo 
sprejeti dejavnejši odnos do lesne industrije, rudarstva ter tudi v resoluciji 
jasneje opredeliti razvoj strojne industrije. _ ^ 

Pri vključevanju našega gospodarstva v mednarodno menjavo s pospešenim 
samoupravnim organiziranjem organizacij združenega dela za uspešnejši nastop 
na tujih trgih, z uveljavitvijo ustrezneg a sorazmerja med izvozom in uvozom, 
upoštevajoč celovitost gospodarske menjave, z vnašanjem novih kvalitet eko- 
nomskega razvoja s tujino in preostalih elementov bi moral izvoz prevzeti 
osrednjo vlogo v rasti gospodarstva v prihodnjem letu. 

Vprašanje produktivnosti dela moramo glede na rezultate v preteklem ob- 
dobju še posebej zaostriti oziroma izpostaviti. 

V Zvezi socialistične mladine Slovenije se še posebej zavzemamo za ustre- 
zen poudarek raziskovalnemu delu in inovacijam v delovnih procesih, hitrejši 
modernizaciji in uvajanju nove tehnologije, racionalni izrabi delovnega časa 
in za hitrejše uveljavljanje sodobne organizacije dela.  j 

Nadalje ugotavljamo, da je v osnutku resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 povsem izostala 
na področju skladnejšega regionalnega razvoja navedba mladinskih delovnih 
akcij in njihove vloge. 

Pri temeljnih razvojnih nalogah v 1979. letu in opredelitvi njihovih nosil- 
cev na področju turizma je izostala navedba mladinskega turizma ter na pod- 
ročju zaposlovanja in urejanja delovnih razmerij navedba zaposlovanja de- 
lavcev na začasnem delu v tujini. inr,o 

Obrazložitev: Mladinske delovne brigade so v letih 1976, 1977 in 1978 v 
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih SR Slovenije zgradile 140 
kilometrov vodovodnih omrežij, 38,5 kilometrov novih cestišč, 182 kilometrov 
utrjenih in razširjenih cestišč, li5 kilometrov PTT omrežja, 4 kilometre elek- 
tričnega omrežja, za prezimovanje usposobile 313 stanovanjskih objektov. Spe- 
cializirane brigade Rdečega križa so opravile pomembne naloge na področju 
zdravstva, otroškega varstva in pomoči socialno šibkim občanom v omenjenih 
območjih. _ 

V več kot 250 mladinskih delovnih brigadah ]e sodelovalo nad 11000 
mladih. Vrednost opravljenih del znaša prek 80 milijonov dinarjev. Vsi ti 
podatki kažejo, da so tudi mladi iz celotne Jugoslavije prispevali velik delež 
k čim hitrejšemu in skladnejšemu razvoju Socialistične republike Slovenije. 

Kot podpisniki družbenega dogovora o skladnejšem regionalnem razvoju v 
SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 smo na podlagi družbenega dogovora o mla- 
dinskih delovnih akcijah vsakoletne plane, sprejete v okviru samoupravnih 
sporazumov o mladinskih delovnih akcijah, realizirali v celoti. 

Prav na osnovi teh ugotovitev menimo, da je treba v osnutek resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v 
1979. letu vnesti tudi navedbo o delu in pomoči mladinskih delovnih brigad, 
ki bodo tudi v 1979. letu pomagale pri hitrejšem in skladnejšem razvoju v 
SR Sloveniji. 

Predlagamo, da se na 24. strani v VIII. poglavju »Skladnejši regionalni 
razvoj« za devetim odstavkom vnese naslednje besedilo: »Zveza socialistične 
mladine Slovenije bo v skladu z družbenim dogovorom o mladinskih delov- 
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nih akcijah za obdobje 1976—1980 ter na podlagi samoupravnega sporazuma o 
mladinskih delovnih akcijah v 1979. letu prednostno sodelovala pri nadaljnji 
graditvi regionalne, lokalne, cestno-prometne in druge gospodarske infrastruk- 
ture ter pri graditvi šol, vzgojno-varstvenih domov za učence in študente ter 
drugih objektov, ki so pomembni za hitrejši gospodarski in socialnih razvoj 
manj razvitih območij v SR Sloveniji.« 

Mladinski turizem. Mladinski turizem kot organizirana družbena vzgojna 
dejavnost mladih v okviru vzgojnega in izobraževalnega procesa, oddiha, športa 
in rekreacije kulturno-zabavnega življenja, zdravstvene preventive se že dalj 
časa srečuje s ključnimi problemi, kot so problematika materialne baze mla- 
dinskega turizma in neurejeno regresiranje skupinskih potovanj otrok in 
mladine. 

Izhajajoč iz analize stanja na področju materialne baze slovenskih raz- 
položljivih kapacitet, namenjenih izključno mladim, lahko ugotovimo na- 
slednje: 

Slovenske družbene organizacije in društva razpolagajo s skromnim šte- 
vilom šestih domov in treh letovišč. Standardna kvaliteta ponudbe v teh ob- 
jektih in letoviščih je izredno skromna. Najstarejši dom je iz leta 1899, naj- 
mlajši iz leta 1955. Tudi preostali podatki so izredno skromni, objekti in le- 
tovišča razpolagajo s 1300 kapacitetami, posebej še v primerjavi z številom 
mladih v Sloveniji, ki naj bi jim bili na razpolago. 

Ob razmišljanjih in dogovorih o urejenem financiranju in o sanaciji ob- 
jektov mladinskega turizma je bilo ugotovljeno, da bi bilo ob kakršnikoli 
rešitvi stanja potrebno zagotoviti letno približno eno staro milijardo dinarjev, 
izključujoč pri tem nove gradnje, ki bi sicer verjetno terjale letno še eno staro 
milijardo dinarjev. 

V okviru te rešitve ne bi mogli vključevati telesnokulturnih objektov, 
planinskih domov, visokogorskih postojank in objektov Zveze prijateljev mla- 
dine. 

Navedene probleme moramo reševati v skladu z regresiranjem skupinskih 
potovanj otrok in mladine. 

Upoštevati moramo popuste pri vseh storitvah, ki jih mladi uporabljajo pri 
organiziranem potovanju. Problematika mladinskega turizma je v tem tre- 
nutku popolnoma neurejena in nerešena ter kot takšna pomeni za vse družbene 
dejavnike veliko nalogo v prihodnosti. 

Predlagamo, da se v temeljnih razvojnih nalogah in opredelitvi njihovih 
nosilcev v osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v li979. letu na 33. strani na področju turizma 
vnese nov odstavek z naslednjo vsebino: »'Komite Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za turizem bo v sodelovanju z drugimi dejavniki ocenil stanje in 
izoblikoval celovit program za pospešeno reševanje problematike mladinskega 
turizma.« 

Področje zaposlovanja. Za družbo, kot je naša, ki vlaga tolikšna sredstva 
v izobraževanje in strokovno usposabljanje mladih, je nerazumljivo dejstvo, 
da znanje prodajamo na zunanjem tržišču delovne sile, hkrati pa ugotavljamo 
v našem gospodarstvu občutno pomanjkanje strokovne delovne sile oziroma 
pomanjkljiv razvoj izobrazbene ravni. To pomeni zaostajanje za predvidevanji 
družbenega plana. Iz obstoječih analiz ugotavljamo, da predvsem v manj raz- 
vitih obmejnih območjih narašča število nezaposlenih, med njimi tudi povrat- 
nikov iz tujine. 
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Ce se v kongresnih dokumentih in v zadnjih skupščinskih sklepih v okviru 
kadrovske politike zavzemamo za takšno politiko zaposlovanja, ki bo zagotav- 
ljala planirano zaposlenost v vseh območjih v Sloveniji, še posebej v manj 
razvitih in obmejnih območjih, kjer je od skupnega števila 25 000 delavcev na 
začasnem delu v tujini prav največ delavcev iz teh območij, moramo v kadrov- 
skih planih in programih zaposlovanja ustrezno opredeliti možnosti postopnega 
vračanja in zaposlovanja delavcev, ki so na začasnem delu v tujini. 

Verjetno ne bo dovolj, če bomo naše delavce na začasnem delu v tujini 
spodbujali, da vlagajo svoje prihranke v razvoj organizacij združenega dela 
pri nas, kajti mnogi so med njimi taki, ki niso odšli na začasno delo v tujino 
le zaradi povečanega osebnega dohodka. 

Predlagamo, da v temeljnih razvojnih nalogah in opredelitvi njihovih 
nosilcev v osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v 1979. letu na 36. strani na podlagi sklepov in 
priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za 
njihovo postopno vračanje z dela v tujini ter za njihovo vključevanje v za- 
poslitev v SR Sloveniji, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije, vnese nov 
odstavek z naslednjo vsebino: 

»Republiški sekretariat za delo bo skupno z Zvezo skupnosti za zaposlova- 
nje Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije nenehno spremljal zaposlo- 
vanje naših delavcev v tujini in na podlagi sprejetih skupščinskih stališč in 
sklepov skrbel za njihovo postopno vračanje z dela v tujini ter za njihovo 
enakopravno vključevanje v naše združeno delo.« Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Tovariš Stopar, želite govoriti? 
(Da.) Besedo ima tovariš Viktor Stopar! 

Viktor Stopar: Predsedstvo Republiškega odbora Zveze borcev NOV 
Slovenije je včeraj na svoji seji razpravljalo o osnutku te resolucije in je med 
drugim dalo naslednje predloge: 

il. Osnutek resolucije ni samo obsežen, ampak je tudi za četrto leto iz- 
vajanja družbenega plana po svoji vsebini še preveč načelen. Verjetno bi moral 
biti bolj usmerjen le na tista ključna vprašanja, ki bodo v prihodnjem letu 
bistvena za uresničevanje temeljnih usmeritev družbenega plana, oziroma bi 
moral jasneje opredeliti, na katerih področjih še ne uresničujemo družbene- 
ga plana ali v čem so trendi razvoja v nasprotju z določbami družbenega 
plana in s politiko, sprejeto na kongresih Zveze komunistov Slovenije in Zveze 
komunistov Jugoslavije. Zategadelj Predsedstvo tudi meni, da bi za reševanje 
teh vprašanj in še posebej tistih, ki se ponavljajo iz leta v leto, bilo treba bolj 
konkretno opredeliti naloge in nosilce oziroma potrebne ukrepe. 

2. Celotna vsebinska orientacija družbenega plana za sedanje srednje- 
ročno obdobje je usmerjena v uveljavljanje politike ekonomske stabilizacije, 
v poglabljanje družbenoekonomskih odnosov, povečanje ekonomske moči zdru- 
ženega dela, v razvijanje kvalitetnih dejavnikov razvoja, kar naj zlasti pri- 
speva k dinamičnemu družbenoekonomskemu razvoju. Iz osnutka resolucije pa 
ni v zadostni stopnji razvidno, kako te cilje srednjeročnega plana uresničujemo 
in kateri so pri tem bistveni razlogi za motnje. Menimo, da bi bilo treba v re- 
soluciji najti jasnejše odgovore in pota njihove uresničitve, znotraj ekonomske 
stabilizacije pa morajo postati sestavni del samoupravljalske zavesti vsakogar, 
zlasti pa še temelj vsake samoupravne ali družbene odločitve. 
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Po mnenju Predsedstva bo to mogoče, če bomo dosegli, da bodo delavci 
in delovni ljudje sami vplivali na opredeljevanje pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti in na celovito delitev ustvarjenega dohodka, ki bo v skladu z nji- 
hovimi dohodkovnimi možnostmi. Le tako bo mogoče učinkoviteje premagovati 
sedanjo preveliko kreditno odvisnost gospodarstva, spraviti investicijsko, oseb- 
no, skupno in splošno porabo v okvire realnih dohodkovnih možnosti zdru- 
ženega dela, doseči večjo ekonomsko upravičenost in učinkovitost naložb in v 
zvezi s tem utrditi ekonomsko moč združenega dela. 

Celovito odločanje delavcev in delovnih ljudi o vseh svojih pravicah, ob- 
veznostih in odgovornostih mora tudi peljati k učinkovitejšemu odpravljanju 
sedanje prenapetosti v delitvi dohodka, s tem pa tudi k ustvarjanju večje 
ekonomske sposobnosti organizacij združenega dela. 

Odločneje je treba uveljavljati obliko svobodne menjave dela, tako da bo- 
do prišli do izraza dejanski interesi združenega dela, realni programi, usklađe- 
nost z dohodkovnimi možnostmi, s čimer se bo uresničevala večja racionalnost 
in učinkovitost. Pri uveljavljanju svobodne menjave dela pa je treba upošteva- 
ti potrebno in upravičeno solidarnostno prelivanje sredstev. 

3. Resolucija upravičeno pripisuje velik pomen kakovostnim dejavnikom, 
tako v zvezi z nadaljnjo rastjo razvoja izvoza kot tudi glede obvladovanja cen 
in inflacije. Glede tega dobivajo pomen tudi vsestranske spodbude za večjo 
stimulativnost. Zlasti pomembno pa je uveljavljanje sistema delitve osebnega 
dohodka po gospodarskih uspehih in rezultatih dela. 

Bolj odločno bi se morali upreti uravnilovskim tendencam, spodbujati 
kreativnejše in produktivnejše delo, izboljšave in tehnološki napredek pro- 
izvodnje v organizacijah združenega dela. Usmeritev k zmanjševanju materia- 
lnih stroškov in racionalnemu zaposlovanju je še vedno odločno prešibka. 

4. Predsedstvo zlasti opozarja na ugotovitve, po katerih nam lahko preti 
v prihodnjem letu nevarnost visokega porasta cen. To lahko bistveno vpliva 
na dosežene uspehe in življensko raven. Iz osnutka resolucije pa ne izhaja 
dovolj jasna opredelitev o obvladovanju cen, zlasti takšna, ki ne bi bila pretež- 
no usmerjena le na področje administrativnih ukrepov, ampak ki bi na samo- 
upraven način in pretežno z ekonomskimi sredstvi vplivala na obvladovanje 
cen in s tem inflacije in ki hkrati ne bi občutneje zavirala stopnje rasti ali 
celo ogrožala dosežene ravni življenskega standarda. 

5. Predsedstvo prav tako meni, da je treba posvetiti večjo skrb postop- 
kom, na podlagi katerih se sprejemajo družbeni akti, s katerimi se opredelju- 
jejo interesi, pravice in obveznosti delavcev in delovnih ljudi. Delavci morajo 
v teh postopkih spoznati, za kaj se odločajo in kakšne obveznosti in odgovor- 
nosti sprejemajo. Prav tako pa je treba doseči tudi večjo odgovornost pri ures- 
ničevanju dogovorjenih pravic in obveznosti, sprejete politike pri izvajanju 
samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov in tudi zakonov in drugih 
aktov, od temeljnih organizacij združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti do federacije. 

6. Predsedstvo tudi ugotavlja, da je potrebno, da se člani organizacije 
Zveze združenj borcev na vseh ravneh še bolj vključijo v izvajanje nalog, ki 
izhajajo iz uresničevanja ciljev družbenega plana, in da se v skladu s predvi- 
deno dejavnostjo Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije še bolj vklju- 
čujejo v priprave programov in planov v temeljnih organizacijah združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot tudi širših skup- 
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nostih, prav tako pa tudi pri pripravi prihodnjega srednjeročnega pa tudi 
dolgoročnega plana. 

Po sprejetju teh predlogov pa je Predsedstvo opozorilo še na nekatere 
negativne pojave, ki naj bi bili navedeni tudi v resoluciji. Eno od takih vpra- 
šanj, ki ni nikjer navedeno v osnutku resolucije in tudi danes ni o tem go- 
voril tovariš Vitja Rode v svojem ekspozeju, je, kdo je odgovoren za stanje, 
če se kaj ne uresniči po planu. Gre za odgovornost, če se preveč zaposluje, ce 
se premalo izvaža ,če se preveč uvaža, glede večjega varčevanja itd. Včeraj je 
celo bilo govora, da se gradi 36 novih tekstilnih tovarn, da pa obstoječe živo- 
tarijo, da so v njih nizki osebni dohodki, da delavci težko prodirajo na tuja 
tržišča itd. Danes je bilo navedeno v ekspozeju, da je prek 3000 objektov v 
gradnji, v vrednosti več kot 80 milijard novih dinarjev, da se številni objekti, 
v katere je vložen denar, gradijo, da pa konsekvence niso opredeljene niti v 
resoluciji niti se o njih nikjer ne govori. 

Naslednje vprašanje, na katero bom opozoril, je to, da se v osnutku re- 
solucije zelo apelira na večjo produktivnost dela delavcev, hkrati pa redko kdo 
pove, da gre v glavnem za večjo zaposlenost naših ljudi v administraciji in 
da se v podjetjih, rudnikih itd. zaposluje zelo malo ljudi, in še to, da se v 
takih podjetjih zaposluje delovna sila iz drugih republik, da pa je zelo številčno 
narasla administracija in da so tudi v administraciji sorazmerno narasli osebni 
dohodki. 

Opozorim naj tudi na to, da zelo radi govorimo — o tem je tudi v naših 
časopisih veliko napisanega, da z devizami zdomcev in turističnimi devizami 
krijemo številne izgube, ki bi bile brez tega še večje. 

Nekoliko spremenjen političen položaj, in sicer ni treba, da gre za veliko 
spremembo-, morda samo za tolikšno, kolikor je sedaj med Zvezno republiko 
Nemčijo in Jugoslavijo zaradi tako imenovanih teroristov, pa lahko popolnoma 
spremeni vsak priliv deviz zdomcev in tudi vir deviz iz našega turizma. Zato 
menim, naj bi bili sestavljalec resolucije in izvrševalci plana pozorni na to. 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Stopar! 
Kdo želi še razpravljati? Besedo ima tovariš Štefan Strok. 

Štefan Strok: Glede na izredno široko razpravo v območju Spod- 
njega Posavja in v posameznih občinah, Brežice, Krško in Sevnica, smo se 
delegati iz tega območja, delegirani v posamezne zbore, dogovorili, da pri- 
pombe iz te razprave posredujemo zborom, v katere smo delegirani. 

Delegati iz Posavja dajemo podporo temeljnim stabilizacijskim usmeri- 
tvam, ki izhajajo iz osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
in temeljnih razvojnih nalog v 1979. letu, kot tudi doslej znanim predlaganim 
spremembam in dopolnitvam, čeprav so ostala še številna vprašanja nedo- 
rečena. 

Predvsem bi rad opozoril na temeljna vprašanja glede upoštevanja re- 
solucije v praksi, kar je bilo zlasti prisotno na seji zborov občinske skupščine 
Krško in kar ugotavljamo tudi delegati. Čeprav bo osnutek resolucije v marsi- 
čem bistveno dopolnjen, tudi s konkretnimi podatki, predlagamo, da se opredeli 
in izpostavi družbeni pomen resolucije kot temeljnega dokumenta in dogovora 
vseh samoupravnih subjektov in nosilcev planiranja. Gre namreč za to, da se 
bomo vsi zavestno in s polno odgovornostjo, tako v proizvodnji kot tudi v 
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potrošnji, obnašali do resolucije in si na vseh področjih prizadevali za njeno 
uresničevanje. Za utemeljitev tega predloga najbrž ni potrebno posebej navajati 
podatkov, ki potrjujejo, da zelo zaostajamo pri izvajanju družbenega plana in 
da bodo potrebni skrajni napori za njegovo realizacijo. 

Hkrati s tem predlagamo, da bi morali sprejeti tudi ustrezne izvršilne 
predpise, precizirati konkretne ukrepe in opredeliti odgovornost vseh samo- 
upravnih subjektov. 

V skladu s sklepi razprave na sejah zborov občinskih skupščin in delegatov 
iz Posavja predlagam tudi naslednje spremembe in dopolnitve k osnutku re- 
solucije: 

1. Ker je v 1979. letu izvoz eden izmed glavnih pospeševalcev gospodarske 
rasti, naj bo ekonomska politika v prihodnjem letu taka, da bodo izvedbeni 
dokumenti olajšali položaj tistim delovnim organizacijam, ki izvažajo. Nujnost 
večjega izvoza pa narekuje tudi večji uvoz potrebnega reprodukcijskega ma- 
teriala in opreme. Zato je treba dati prioriteto uvozu tistega reprodukcijskega 
materiala, ki pogojuje izvoz in zagotoviti tudi uvoz opreme za usposobitev 
tistih delovnih organizacij, ki se s svojimi razvojnimi programi vključujejo v 
izvoz. 

Na 23. strani naj se prvi odstavek točke 7. 1, poglavje »Tržišče in cene« 
dopolni z naslednjim besedilom: »Pri politiki cen je treba upoštevati gibanje 
cen osnovnih surovin in uvoza in upoštevati gibanje cen gotovih izdelkov v 
mednarodni menjavi«. Na ta način bi namreč zagotovili preskrbo domačega 
trga in hkrati izenačili pogoje gospodarjenja. 

V poglavju V, »Področje proizvodnje in predelave lesa«, v odstavkih na 
30. strani, ki obravnavajo področje celulozno-papirne industrije, predlagam 
novo besedilo, in sicer: »"Organizacije združenega dela s področja celulozno- 
papirne industrije, združene v SOZD »Slovenija papir«, imajo svoje naloge in 
cilje za obdobje 1976—1980 določene v samoupravnem sporazumu o temeljih 
srednjeročnega plana razvoja.« Uvodni odstavek, ki obravnava papirno in- 
dustrijo, pa naj se v začetku spremeni tako, da se besedi: »organizacije zdru- 
ženega dela« naj se nadomestijo z »poleg tega pa bodo organizacije združenega 
dela s področja celulozno-papirne industrije boljše izrabljale«. 

Za poglavje XII, ^Področje tekstilne industrije«, delegati menimo, da je 
preskromno obdelano in zastopano v resolucijskih dokumentih. 

Glede temeljnih razvojnih nalog v letu 1979 kot prilogi k osnutku reso- 
lucije pa predlagamo naslednje spremembe in dopolnitve: 

Na 26. strani naj se drugi odstavek dopolni z besedilom: »V 1979. letu 
je treba pospešiti izdelavo projektov za gradnjo hidroelektrarn na Savi.« 

Na 28. strani naj se v poglavju »Na področju prometa in zvez« sedmi 
odstavek spremeni v tem smislu, da je v 1979. letu treba pospešiti izdelavo 
projektov za novo avtocesto Ljubljana—Bregana. 

Na 28. strani naj se deveti odstavek dopolni z naslednjim besedilom: 
»Zaradi racionalnejšega izkoriščanja PTT naprav naj se vsi različni obstoječi 
sistemi zvez elektrogospodarstva in drugi poenotijo in vključijo v enoten si- 
stem PTT zvez.« 

Na 33. strani naj se četrti odstavek poglavja »Na področju drobnega 
gospodarstva« dopolni z besedilom: »Banke bodo z ustrezno kreditno po- 
litiko spodbujale razvoj drobnega gospodarstva.« 

In končno. V osnutku resolucije naj se poudarijo: varstvo človekovega 
okolja, zagotovitev družbene solidarnosti in lažjih pogojev za investiranje gra- 
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ditve naprav za varstvo okolja in ugodnejših kreditnih pogojev za sanacijo 
obstoječih onesnaževalcev okolja. 

Predsednica Tina To ml je : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Majda 
Gaspari! 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši! 
Zdi se mi, da smo v besedilu osnutka resolucije preveč zaobšli — to je 

nekoliko popravil ekspoze, stanovanjski kompleks kot izredno pomemben del 
celotne družbene reprodukcije, ki zajema skoraj vse gospodarske dejavnosti, in 
tudi kot element prizadevanj za stabilnejša gospodarska gibanja. 

Ob soočanju s to problematiko skoraj v vseh občinah smo ugotovili, da 
niso zagotovljeni temeljni pogoji za uveljavljanje pretežno družbeno usmer- 
jene stanovanjske graditve in svobodne menjave dela pri realizaciji začrtanih 
programov stanovanjske graditve. Vzrok za to je precejšnja odsotnost plan- 
skega usklajevanja vseh vidikov in nosilcev načrtovanja in graditve sosesk, po- 
manjkljivo izdelani plani temeljnih organizacij združenega dela, ki v veliki 
večini ne obravnavajo stanovanjske problematike, in še vedno zelo odtujeno 
upravljanju z namensko združenimi sredstvi za stanovanjsko graditev. 

Tudi občinske skupnosti slabo izvajajo obveznosti in naloge, ki jih imajo 
v zvezi z urbanistično in zemljiško problematiko. Vse to pa povzroča, da 
stanovanja gradimo prepočasi in predrago ter da pridobivamo manj novih 
stanovanj, kot bi jih laho glede na že združena sredstva občanov in združenega 
dela. 

To stanje terja, da se moramo temeljiteje lotiti ocene razmer na sta- 
novanjskem področju in zlasti analize vzrokov zanje ter tudi izdelati celovit 
načrt družbenoekonomske preobrazbe na tem področju. Zlasti bi morali anali- 
zirati vpliv sedanjega načina financiranja stanovanjske graditve na inflacijo. 
Gradnja za trg iz kratkoročnih obratnih sredstev, ki se spreminjajo v trajna 
obratna sredstva, pomeni nedvomno enega od virov inflacije. Vir inflacije je 
prav gotovo tudi visok namenski prispevek za stanovanjski sklad, od 6 /o do 
9 do- 

premalo jasno in odločno opredeljujemo tudi nujnost, da se pospesi uva- 
janje ekonomskih odnosov pri uporabi družbenih stanovanj in da solidarnost 
pri tem preuredimo tako, da opustimo subvencioniranje stanovanj vsem imet- 
nikom družbenih stanovanj in da ga uvedemo diferencirano glede na ma- 
terialno sposobnost posameznika oziroma posamezne družine. 

Morali bi bolj poudariti vlogo hišnih svetov in stanovanjskih skupnosti 
občin in opustiti omejevanje s strani republike, kajti razlike glede stanarin 
za enaka stanovanja terjajo specifičen pristop v vsaki občini in seveda tudi 
konkretno primerjanje in usklajevanja njenih ukrepov s celovitostjo ukrepov 
na področju usmerjanja cen. 

Zato menim, da je treba besedilo osnutka resolucije in pa predlog nalog 
nosilcev planiranja izpopolniti v smislu predlogov, ki jih zboru posredujem v 
pismeni obliki in se glasijo: 

I. Predlog za dopolnitev osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v 1979. letu. 

1. Predlagam, da se navedeno besedilo vključi v osnutek resolucije v 
poglavje. Ključne naloge pri uresničevanju družbenega plana SR Slovenije 
v 1979. letu kot točka 1. 3, in sicer: 
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»ti. 3 — V letu 1979 je treba nadaljevati z uveljavljanjem samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v skladu s spre- 
jeto politiko, sočasno s postopnim prehodom na ekonomske stanarine ob hkrat- 
nem dograjevanju sistema socialne varnosti za občane in družine, ki bi jim bil 
zaradi ekonomskih stanarin ogrožen temeljni življenjski standard. 

— Dohodkovno povezovanje vseh dejavnikov stanovanjske izgradnje in 
samoupravno združevanje vseh, ki sodelujejo pri stanovanjski graditvi, naj 
zagotovi graditev kompleksnih sosesk in vpliv na realnejše oblikovanje cen 
stanovanj. To mora zajeti obščinske skupščine, urbanistične organizacije, samo- 
upravne komunalne skupnosti, stavbne zemljiške skupnosti in druge samo- 
upravne interesne skupnosti gospodarskih dejavnosti, interesne skupnosti in 
druge interesne skupnosti gospodarskih dejavnosti, interesne skupnosti druž- 
benih dejavnosti in vse dejavnosti s področja komunale in infrastrukture.« 

2. Predlog spremembe besedila v poglavju 7, Tržišče in cene. Besedilo 
sedanjega sedmega odstavka se nadomesti z novim besedilom : »Stanarine bodo 
v 1979. letu oblikovane v skladu z družbenim dogovorom o postopnem prehodu 
na ekonomske stanarine. Razširjene bodo osnove za uveljavljanje socialne 
varnosti pri uveljavitvi postopnega prehoda na ekonomske stanarine. Ob 
postopnem uveljavljanju ekonomskih stanarin bodo občine upoštevale rast 
osebnih dohodkov in življenskih stroškov v celoti. Intenzivnejši prehod na 
ekonomske stanarine pa bo potreben v tistih občinah, kjer z zneski stanarin 
najbolj zaostajajo.« 

3. Predlog besedila za oblikovanje poglavja 8., Stanovanjska in komunalna 
dejavnost. Krepiti je treba samoupravno oragniziranost stanovalcev in ob- 
čanov v hišnih svetih, zborih stanovalcev pri krajevnih skupnostih ter v de- 
legacijah za skupščine samoupravnih stanovanjskih skupnosti ter pospešeno 
uveljavljati vlogo zborov uporabnikov in zborov izvajalcev v samoupravnih 
stanovanjskih skupnostih. 

Okrepiti je treba samoupravno sporazumevanje na področju graditve sta- 
novanj in gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini prek ne- 
posrednega dogovarjanja v skupščini samoupravne stanovanjske skupnosti med 
uporabniki in izvajalci, zato da bi dosegli usklajeno, nepretrgano in po planu 
zastavljeno graditev stanovanj in spremljajočih objektov in bolj učinkovito za- 
dovoljevali potrebe in interese stanovalcev, delavcev v združenem delu in tudi 
tistih, ki pričakujejo stanovanje. 

V stanovanjskih skupnostih je treba združevati vsa sredstva, ki so na 
podlagi zakona in samoupravnih sporazumov namenjena za stanovanjsko gra- 
ditev, in tako preseči tržne odnose na področju stanovanjske graditve in 
uresničevati usmerjeno stanovanjsko graditev. Vse to naj združenemu delu 
zagotovi pridobivanje stanovanj v obsegu, ki je dogovorjen na podlagi pro- 
gramiranja potreb, razpoložljivih sredstev pa tudi realnih možnosti in pri- 
čakovanj pri graditvi stanovanj.« 

II. Predlog dopolnitve in spremembe osnutka besedila »Temeljne razvojne 
naloge v 1979. letu in opredelitev njihovih nosilcev« (Priloga k resoluciji o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobie 1976—1980 v 
1979. letu.) 

13. Na področju stanovanjske in komunalne graditev ter stanovanjske in 
komunalne politike. 

"■A. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveza komunalnih skup- 
nosti bosta: 
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— zagotavljali, da bosta stanovanjska politika in njeno konkretno izvaja- 
nje v funkciji dinamičnega notranjega družbenega razvoja, pri čemer je treba 
v to konkretneje vključiti tudi občine, krajevne skupnosti, druge samoupravne 
interesne skupnosti in organizacije združenega dela; 

— sistematično uveljavljali in podrobneje konkretizirali načelo večje last- 
ne udeležbe osebnih sredstev delavcev in občanov pri reševanju svojih sta- 
novanjskih vprašanj, večje lastne udeležbe tudi pri pridobitvi družbenih sta- 
novanj ter s tem v zvezi še nadalje pospeševali vse oblike stanovanjskega 
varčevanja; 

— izdelali zasnovo dolgoročnega plana ter ustrezne analize za pripravo 
programa razvoja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji. 
Pri tem bosta kot prednostno nalogo upoštevali sodelovanje pri oblikovanju 
registra stanovanj in drugih sistemov evidenc, potrebnih za upravljanje in 
planiranje s stanovanjskim in komunalnim skladom; 

— uresničevali raziskovalni in razvojni program ter njegovo koordina- 
cijo in sproti vključevali raziskovalno in razvojno delo v družbeno prakso s 
poudarkom na problematiki stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. 

B. Občinske stanovanjske, komunalne in stavbne zemljiške skupnosti bodo: 
— aktivno sodelovale pri pripravi programov in planov, zlasti pa tudi pri 

urbanistični dokumentaciji in postale nosilke oblikovanja zazidalnih načrtov; 
— skupaj z družbenopolitičnimi skupnostmi izdelale akcijske programe za 

pridobivanje zemljišč za stanovanjsko graditev in drugih stavbnih zemljišč. 
Pri tem bodo akcije usklajevale s pristojnimi kmetijskimi zemljiškimi skup- 
nostmi ; 

  v skladu z družbenim dogovorom o oblikovanju cen v stanovanjski 
graditvi bodo poskrbele za dosledno uveljavljanje samoupravnih sporazumov 
o gradnji sosesk (do 1. 6. 1976). 

C. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo skupaj z občinskimi sta- 
novanjskimi skupnostmi v okviru svojih pristojnosti: 

— sodelovala pri oblikovanju in izvajanju družbenega dogovora o sred- 
njeročnem prehodu na ekonomske stanarine in pospeševala dogovarjanje in 
realizacijo tega prehoda v občinah; 

  v sodelovanju s skupnostmi socialnega varstva zagotovila dodelavo in 
realizacijo sistema delnega nadomeščanja stanarin za občane in delavce, ki 
bodo ob dogovorjenem postopnem prehodu na ekonomske stanarine upravičeni 
do te pomoči; 
  delovala pri usposabljanju in dograjevanju samoupravnih stanovanj- 

skih skupnosti in njihovih služb za vsebinski prevzem uspešnega uveljavljanja 
usmerjene stanovanjske graditve v zvezi z združevanjem vseh za stanovanjsko 
graditev namenjenih sredstev v samoupravnih stanovanjskih skupnostih; 

— v sodelovanju z izobraževalnimi skupnostmi ter drugimi še naprej 
uresničevala dogovorjeni program izgradnje dijaških in študentskih domov 
(analiza te realizacije — poročilo do konca 1979. leta.); 

— v sodelovanju s prizadetimi še naprej pomagala realizirati določbe 
plana o pomoči pri reševanju stanovanjskih problemov kadrov v manj razvi- 
tih občinah in občinah z manj razvitimi območji. V zvezi s tem bo skupaj z 
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije do konca junija 1979. leta predložila 
vsem udeležencem dogovora posebno poročilo o izvajanju tega dogovora; 
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— z Gospodarsko zbornico Slovenije sodelovala pri programu racionalizacij 
in racionalizacijskih ukrepov, dogovorjenih v družbenem dogovoru o racio- 
nalizaciji stanovanjske graditve in uveljavljanju dohodkovnih odnosov; 

— v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije delovala pri razvoju 
malega gospodarstva za uspešnejše opravljanje storitev pri vzdrževanju in 
obnovi stanovanjskih hiš in stanovanj. 

E. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo skupaj z Zvezo stanovanjskih 
skupnosti in Zvezo komunalnih skupnosti Slovenije in bankami: 

— pripravil analizo ter izdelal predloge za sistemsko reševanje problemov 
razširjene reprodukcije v komunalnem gospodarstvu in za področje pridobi- 
vanja stavbnih in drugih zemljišč. Pri tem bo proučen model kreditiranja in 
usmerjanja sredstev za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč z ugod- 
nejšo obrestno mero in daljšim odplačilnim rokom. Prav tako bodo proučene 
možnosti za prehod s kratkoročnega na dolgoročno kreditiranje sekundarne 
komunalne opreme ter odkupa zemljišč (rok do 31. 6. 1978); 

proučil in predlagal sistem davčnih olajšav, ki bodo stimulirale re- 
ševanje stanovanjskih problemov delavcev in občanov z lastnimi prispevki in 
varčevanjem (do 1. 9. 1978); 

— pripravil predloge ukrepov glede na nujno zagotavljanje kontinuirane 
stanovanjske graditve, komunalnega opremljanja in pridobivanja zemljišč, da 
se ob prehodu v novo srednjeročno obdobje zagotovi optimalna kontinuiteta 
programiranja in pripravljanja sosesk in zagotovijo druge potrebe ter za to 
zagotovijo tudi ustrezna sredstva; 

— glede na to, da bomo zagotavljali sredstva za usmerjeno graditev iz 
čistega dohodka, naj pripravi predlog ukrepov, da se v prehodnem obdobju 
zagotovi kontinuiteta pritoka sredstev in izvajanje srednjeročnega programa 
stanovanjske graditve, pri čemer bomo zagotavljali združevanje sredstev za 
delno nadomeščanje stanarin še najprej iz tekočega dohodka; 

— predloži dopolnitev zakonodaje za poenostavitev postopkov pri prido- 
bivanju soglasij in gradbenih dovoljenj za stanovanjsko graditev.« 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Naprej prosim! Besedo ima 
tovarišica Angelca Vrbnjak iz Slovenj Gradca! 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Rada bi prispevala h konkretizaciji resolucije o izvajanju družbenega 
plana Slovenije v 1979. letu v smislu izboljšanja samoupravnih odnosov pri 
gospodarjenju z denarjem združenega dela. 

Iz dosedanjih analiz izvajanja planov je razvidno, da prepočasi obračamo 
že tako nizko razpoložljiva denarna sredstva za razširjeno in predvsem tudi 
za tekočo reprodukcijo. 

Znano je, da je plačilni promet v Jugoslaviji najpočasnejši v svetu. Za 
isto produkcijo potrebujemo več denarja in s tem nam ostaja premalo denarja 
za razširjeno reprodukcijo. S preobrazbo bančništva smo dali temelje in možno- 
sti za boljše gospodarjenje s sredstvi, pri čemer naj bi interne banke pomenile 
prvl čl

v
en v bančništva. Ugotovimo lahko, da se v enem letu preobrazbe 

bančništva na področju ustanavljanja internih bank skoraj ni nič spremenilo, 
čeprav moram reči, da je v SR Sloveniji znatno podporo organiziranju dobrih 
finančnih služb in internih bank dajala Gospodarska zbornica Slovenije. Me- 
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nim, da so za tako počasno spreminjanje odnosov v gospodarjenju z denarjem 
predvsem tile razlogi: 

Premajhna obveščenost o vseh denarnih tokovih znotraj temeljnih organi- 
zacij združenega dela, delovnih organizacij, sestavljenih organizacij in širših 
reprodukcijskih celot. Premalo informacij je predvsem — če analiziramo 
prakso, ko gre za poročanje delavcem, zborom in delavskim svetom, o de- 
narnih tokovih, o zadolžitvah posameznih temeljnih organizacij združenega 
dela, o notranjih zadolžitvah, o deviznih zadolžitvah, kaj pomenijo stroški 
glede obresti, ki so pomembni delež v materialnih stroških in v dohodku. Poleg 
tega je zaviralna pri ustanavljanju internih bank tudi zgodovinska tradicija 
Jugoslavije, da je vodenje knjigovodskih izračunov, podatkov in obrazcev, ki 
so pač predvideni, že dovolj, da ni treba, da vemo kaj več o razširjeni re- 
produkciji, o vseh denarnih tokovih in o drugem, čeprav se moramo zavedati, 
da pomeni tudi ta preobrazba dolgoročnejši proces, zlasti tudi po kadrovski 
plati. Vendar bi pri izvajanju resolucij lahko dosegli z dobro organiziranimi 
samoupravnimi internimi bankami predvsem naslednje: 

Pospešili bi hitrejše združevanje sredstev, najprej znotraj temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, med delovnimi organizacijami in nato bi imeli 
osnovo za širše združevanje oziroma za združevanje v širši reprodukcijski 
celoti. v 

Le z dobro organiziranimi internimi bankami, v katerih bodo lahko odloča- 
li in v katerih bodo morali odločati ne le delegati temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela ampak tudi drugih članic o vseh pomembnejših sklepih glede go- 
spodarjenja z denarjem, oi zadolževanju, o najemanju dodatnih kreditov, o 
odplačevanju kreditov, o raznih moratorijih, o sanacijskih kreditih, bi lahko 
prišli do tega, da pravzaprav odločanje o denarju ne bi bila pristojnost in 
ključna naloga poslovodnih organov, ampak dejansko delegatov združenega 
dela. Vse preveč menimo, da delavci v združenem delu še niso sposobni in zreli 
odločati o denarju. Tako smo menili tudi takrat, ko so začeli delavci odločati 
o delitvi dohodka. Takrat smo mislili, da delavec ni dovolj zrel za take odlo- 
čitve, danes pa nam je jasno, po daljšem procesu, da delavec zelo dobro ve, 
kako se deli dohodek, kaj so osnove dohodka in kaj so osnove za delitev do- 
hodka. 

Z odprtjem žiro računov temeljnih organizacij združenega dela smo sicer 
dosegli jasnejše odnose glede delitve denarnega premoženja med temeljnimi 
organizacijami združenega dela, vendar pri ogromni, dodatno povečani tehniki, 
če ni zagotovljeno boljše in kvalitetnejše gospodarjenje z denarnimi tokovi, če 
ne bomo imeli organiziranih dobrih internih bank z vsemi informacijami, z do- 
brim načrtovanjem denarnih tokov in s tem seveda tudi z načrtovanjem in 
medsebojnim dnevnim združevanjem sredstev na žiro računih in če ne bo in- 
ternih bank, tudi tega dnevnega združevanja ne bomo izpeljali v doglednem 
času. 

Z načrtovanjem, ki je osnovna dejavnost internih bank, bomo lahko bol]se 
izvajali sprejete ukrepe v naših letnih in srednjeročnih planih in v resolucijah. 
Le v internih bankah je tudi večje jamstvo za konkretizacijo dolgoročnih in 
srednjeročnih programov razvoja združenega dela, ker je za interne banke 
jasno z zakonom predvideno, da morajo biti srednjeročni plani pokriti z real- 
nimi viri, ne pa le z željami o razvoju. 

In končno in ne nazadnje bomo le z dobrimi in samoupravno organiziranimi 
internimi bankami dosegli večjo monitezacijo vrednostnih papirjev, kar si po- 
36 
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stavljamo kot nalogo v vsaki resoluciji, pa nikoli tega ne dosežemo. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zdi se, da od delegatov ne bo 
nihče več razpravljal! Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Gradivo je vsekakor bogato in bi lahko v zboru tako na široko razprav- 

ljali, kot so na široko razpravljali na terenu. Vendar se ne bom spuščal v 
določene materialne ocene. Menim, da so tovariši, ki so prišli s terena, precej 
bolj poklicani za to. Tovariši, ki so v svoji bazi razpravljali o tem, lahko dajo 
kar se da konkretne pripombe. 

Zame je na primer zanimiv za razpravo problem Slovenije nasploh, da 
tako rečem, kot Jugoslavije v malem, ker ima visoko razvita in manj razvita 
območja. Menim, da je bilo opozorilo tovariša Bačiča o tem stanju dobro. 
Zdi se mi, da bi glede na to stanje lahko pomenili določen primer, kako naj 
se pristopa k reševanju problemov tudi v jugoslovanskih razmerah, ko govo- 
rimo o razvoju, napredku itd. 

V razpravi se bom dotaknil le enega vprašanja, in sicer vprašanja, ki je 
nakazano v 4. točki. Ta točka navaja, da je osnutek resolucije še vedno v 
preveliki stopnji pripravljen po dosedanjih shemah. V zvezi s tem predlagam 
ustrezno dopolnitev. 

Res je, naše resolucije, naj mi oprostijo tovariši, tako slovenske kot jugo- 
slovanske, so pač takšne, kakršne smo se navadili setavljati. Zato so seveda 
mnogi naši dokumenti precej, ne vem, če je to najboljši izraz, parolarski. 
To pomeni, da postavimo določeno načelo, ga kot parolo vržemo v svet, nato pa 
prepuščamo usodi, ali bo kaj od tega izvršeno ali ne. Tako smo na primer že 
za to leto postavili načelo, da ne smejo splošna, skupna in osebna poraba biti 
višje, kot je porast družbenega proizvoda, šli pa smo prek tega. Pravimo, da 
mora biti emisija usmerjena le v produkcijski proces, smo jo pa večinoma po- 
rabili za proračunske potrebe itd. Menim, da premalo upoštevamo dejstvo, da 
smo med tem sprejeli zvezni zakon o planiranju in o zveznem družbenem planu, 
republiškega še nismo, da smo sprejeli novo ustavo, da smo sprejeli zakon 
o združenem delu, ki odločno usmerja vse naše medsebojne odnose k upošte- 
vanju načela dogovarjanja, sporazumevanja in ugotavljanja nosilcev nalog itd. 
Bila sta tudi že VIII. kongres Zveze komunistov Slovenije in XI. kongres Zveze 
komunistov Jugoslavije in vendar se to ni prav izrazilo v temeljnih dokumentih, 
ki naj usmerjajo naše, lahko rečem, vsakodnevno življenje. Eden izmed takih 
dokumentov je prav gotovo resolucija. Dejstvo, da smo s ploskanjem pozdravili 
vse temeljne dokumente, od ustave naprej do zakonov, da pa se nismo vendar v 
osnovi uskladili s tem, kar ti dokumenti terjajo, pač dokazuje, da smo dokaj 
počasni pri izvrševanju svojih nalog. Seveda je pri tem prisotna še misel, ki 
je po mojem mnenju zelo zgrešena, da smo pravzaprav mi odločilni, tako v 
republiki kot tudi v federaciji, za to, kako bo življenje teklo in zato lahko prav- 
zaprav vsi čakajo na to, kakšne bodo naše odločitve. Menim, da je položaj prav 
nasproten. Ce hočemo usmerjati, če hočemo- biti nosilci določene politike, mo- 
ramo biti zelo hitri, konkretni, uspešni in s tem omogočiti tistim, ki so nepo- 
sredni nosilci našega družbenega razvoja, da se lahko pravočasno usmerijo 
v svoji dejavnosti. Zato so seveda ideje, da bi lahko s sprejetjem resolucije 
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nekoliko počakali, da bi jo nekoliko še popravili in jo prilagodili stvarnim po- 
trebam, povsem nesprejemljive. 

Moramo omogočiti, da se bodo ti dokumenti, tako republiški kot tudi 
zvezni, obravnavali v tem letu. S tem bomo omogočili delovnim organizacijam 
in vsem samoupravnim institucijam, da takoj v začetku prihodnjega leta zač- 
nejo uresničevati to, kar so si zamislile kot svoje osnovne naloge v prihodnjem 
letu, in sicer da jih bodo v skladu s predpisi in s sprejetimi ukrepi lahko 
izvajale na najboljši način. 

Zato smo se na primer v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije s predsedujočimi delegacij in Zveznim izvršnim svetom dogovorili, 
da bomo takoj na začetku prihodnjega leta, zavedajoč se, da dokument, kakršen 
je resolucija, danes ne ustreza več in da je anahronizem v našem sistemu, 
pristopili k pripravi take vrste dokumentov, ki naj spremljajo samo izvajanje 
plana, še posebej pa, da bomo tudi razpravljali o tem, kaj naj pravzaprav vse- 
bujejo sami planski dokumenti. Pripravljamo namreč srednjeročni plan za na- 
slednje obdobje in moram reči, da nismo povsem gotovi, morda so planerji, 
ampak v Skupščini SFR Jugoslavije nismo, kaj naj pravzaprav pomeni ta do- 
kument. Prav gotovo pa resolucije in spremljajoči dokumenti ne morejo biti 
ponavljanje teh dokumentov, ampak moramo biti kar se da konkretni. 

Tovariš Stopar je govoril tudi o ugotavljanju odgovornosti tistih, ki bodo 
nosilci izvajanja ukrepov, opredeljenih v teh dokumentih. Mislim, da bomo 
lahko v prvem četrtletju naslednjega leta pripravili to gradivo. Ker bo prisotno 
tudi v skupščinah republik in avtonomnih pokrajin, se mi zdi primerno, da v 
4. točki, v kateri je navedba, da resolucija ni primerna, poskušamo nekoliko 
konkretneje oblikovati sklep. Predlagam, da bi morda rekli nekaj takšnega: 
»Zbor ali Skupščina SR Slovenije predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da pripravi osnove za razpravo o vrsti in vsebini dokumentov, ki 
naj bodo temeljna usmeritev za vsakoletno uresničevanje plana, tako da bi 
lahko zbori Skupščine SR Slovenije ali Skupščina SR Slovenije o teh dokumen- 
tih razpravljali oziroma razpravljala in temu primerno prilagodili oziroma pri- 
lagodila dokumente v naslednjih letih.« 

Taka dopolnitev bo verjetno tudi v sklepih Skupščine SFR Jugoslavije. 
Menim, da bi bilo to dobro, ker bi dogovor, ki smo ga sicer že sklenili, dobil 
s tem tudi močnejšo formalno veljavo. V nobenem primeru pa, še enkrat 
ponavljam, ne bi to smelo pomeniti pobude za morebitno odlaganje sprejemanja 
teh dokumentov. Kajti če nismo pravočasno pripravili resolucije, kakršna bi 
morala biti v skladu s predpisi, ki smo jih sprejeli v tem letu ali že prej, ali v 
skladu z ustavo, potem se pač moramo zadovoljiti s čimvečjim izboljšanjem 
predlaganega dokumenta. Vendar pa ne smemo predlagati odložitev njegovega 
sprejetja. Odložitev sprejetja tega dokumenta bi bila spodbuda za tiste, ki so 
sploh navdušeni nad tem, da se reševanje vprašanj čimbolj odlaga. Se vedno 
na primer pripravljamo dva zakona, to je zakon o cenah in zakon o razširjeni 
reprodukciij oziroma investicijah. Kljub temu, da je sedaj dana v razpravo 
nova vsebina vseh teh aktov, se nam vendar vsem skupaj ne mudi, da bi spre- 
jeli ta zakona in s tem vendar opredelili določeno temeljno usmeritev. Danes 
se zakona o investicijah mnogi bojijo, ker menijo, da bo s tem onemogočeno 
divje in celo ponekod nemogoče investiranje na račun obratnih sredstev, kre- 
ditov itd., kar mimo združevanja sredstev in skupnega prevzemanja rizika in 
odgovornosti mnogim seveda ugaja. Po drugi strani naj bi se odložilo sprejetje 
zakona o cenah, zaradi tega, ker se mnogi sklicujejo na to, da bo zakon o cenah 
36* 
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vse rešil. Dejansko ne bo rešil gibanja oziroma porasta cen itd., ampak bo le 
določen splošni usmerjevalec v iskanju poti za reševanje te problematike. 
Vendar so povsod prisotni taki interesi. Menim, da bomo le s pravočasnim 
sprejemanjem dokumentov lažje reševali mnoge probleme, ki izvirajo iz prakse. 
V tem je naša temeljna odgovornost in te odgovornosti nas nihče ne more 
razbremeniti. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Polič! Ce ne bo nihče 
več razpravljal, vabim predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da se udeleži razprave. Govoril bo podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije tovariš Zvone Dragan. Prosim! 

Zvone Dragan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Nekaj 
besed bom spregovoril o poročilu Odbora tega zbora za družbenoekonomske 
odnose in o današnji razpravi. 

Menim, da bomo morali, kot je bilo sklenjeno v preostalih dveh zborih, v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, v naslednjih dneh temeljito proučiti 
vse predloge in pripombe in jih tudi v tem kratkem času maksimalno upošte- 
vati v skladu s temeljno razvojno politiko, sprejeto v srednjeročnem planu, in 
pa v dogovoru o temeljih plana. 

Menim, da je treba najprej nekaj reči o večji konkretnosti resolucije za 
prihodnje leto in sploh o resoluciji kot letnem planskem dokumentu. Očitno 
je, da so deloma te pripombe upravičene in da bi lahko bila in bo morala biti 
resolucija v končnem besedilu konkretnejša, zlasti v zvezi s konkretizacijo 
politike, začrtane v srednjeročnem planu za prihodnje leto, s smernicami za 
ukrepe, zlasti za tiste ukrepe, za katere je pristojna in odgovorna republika. 
Menim, da je ta del pripomb upravičen in bi jih morali še natančneje pro- 
učiti povsod tam, kjer so, poleg ukrepov samih nosilcev planiranja, torej samo- 
upravnih subjektov, samoupravnih interesnih skupnosti, občin in drugih no- 
silcev planiranja, potrebni tudi ukrepi in akcije, opredeljeni v republiki, 
ker se problemi ne rešujejo učinkovito oziroma ker gre za večja odstopanja od 
razvojne politike, sprejete v Skupščini SR Slovenije oziroma opredeljene v 
srednjeročnem planu republike. Kajti menim, da bi morali dosledno izpeljati 
temeljno načelo zveznega zakona o planiranju, da ima resolucija kot letni 
planski akt predvsem dvojno naravo: prvič je to instrument za konkretizacijo 
in realizacijo srednjeročnega plana kot temeljnega planskega dokumenta v 
določenem letu, in drugič, ta instrument mora upoštevati načelo kontinuiranega 
planiranja, kar pomeni, da mora spreminjati, dopolnjevati, korigirati, vnašati 
nove elemente v letno politiko, v letne naloge za realizacijo srednjeročno do- 
govorjene politike razvoja. 

Ob predlogu za izdajo republiškega zakona o družbenem planiranju in ka- 
sneje ob osnutku tega zakona, bo priložnost za bolj določen dogovor o značaju 
republiške resolucije, in sicer v razmerju do srednjeročnega plana, morda še 
bolj konkreten, kot je v obstoječem zveznem zakonu o družbenem planiranju 
in o družbenem planu Jugoslavije. Vendar moram opozoriti, da smo tudi v tem 
letu pripravili skupaj z drugimi nosilci izvajanja srednjeročnega plana in do- 
govora o temeljih plana v republiki in na drugih ravneh pregled tako imeno- 
vanih temeljnih nalog, ki so prav tako predmet današnje razprave in ki v do- 
ločenem smislu pomenijo sestavni del resolucije, njeno konkretizacijo pri 
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ključnih nalogah in ključnih nosilcih, glede na tisto, kar smo sprejeli v sred- 
njeročnem planu republike in pa v dogovoru o temeljih plana srednjeročnega 
plana republike. 

Tudi danes ste dali nekatere pripombe in dopolnitve pregleda obveznosti 
posameznih nosilcev v prihodnjem letu. 

V zvezi s 4.1. točko v pripombah Odbora menim, da je to ena izmed naj- 
pomembnejših točk. Poleg obveznosti predlagatelja oziroma Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, kaj mora vse storiti do predložitve predloga resolucije, 
se navajajo obveznosti vseh preostalih nosilcev planiranja na vseh ravneh, da 
do sprejetja predloga resolucije v republiški skupščini ob koncu decembra 
tega leta opravijo dvoje: 1. da zase ocenijo bilanco rezultatov uresničevanja 
lastnih planskih aktov oziroma sporazumov o temeljih planov in planov v or- 
ganizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih, v krajev- 
nih skupnostih in v občinah, kar naj storijo tudi drugi nosilci planiranja, in 
sicer banke in drugi; 2. da v lastnem okviru in v lastni pristojnosti sprejmejo 
predloge ukrepov ali akcij, seveda skladno s samoupravno interesno skupnostjo 
ali banko, od česar bo odvisen način ukrepanja za temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, ki jih bodo morale sprejeti in izvajati v naslednjem letu. Zato me- 
nim, da bi to kazalo seveda tudi v javnosti v razmerju do vseh nosilcev plani- 
ranja še bolj poudariti, čeprav smo to storili že v mesecu juliju tega leta, ko 
so sestavili dvoinpolletno bilanco Uresničevanja družbenega plana v republiki 
in temeljev plana. Vendar mnogi nosilci planiranja še do danes nimajo lastnih 
konkretnih ocen, kaj je treba storiti. Morda imajo še najbolj to urejeno in 
razvito podpisniki dogovora o temeljih družbenega plana republike. 

Menim, da je nujno, da dam temu zboru dodatno pojasnilo k tistemu, kar 
je bilo že rečeno v ekspozeju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o točki 
4. 3. 1, in sicer glede na kritične pripombe Odbora. Menim, da so te pripombe 
vsaj deloma prav gotovo upravičene. Gre namreč za to, da bi morali Skup- 
ščini SR Slovenije že po sklepih z 26. julija tega leta predložiti še bolj konkre- 
ten prikaz, kako se izvajajo ali ne izvajajo in zakaj ne naloge in obveznosti iz 
dogovora o temeljih družbenega plana republike, ker gre za konkretne podpis- 
nike, ki so prevzeli konkretne obveznosti za to srednjeročno obdobje. Moram 
povedati, da odbor podpisnikov dogovora o temeljih plana dokaj intenzivno 
dela, zlasti od marca oziroma aprila tega leta naprej in da je doslej že obrav- 
naval poročila podpisnikov dogovora o realizaciji konkretnih obveznosti, kaj se 
uresničuje, kaj ne, zakaj ne in tako naprej. V zvezi s tem imamo še najboljši 
pregled nad tem stanjem, morda še boljšega kot pri preostalih subjektih, ki 
pa so številnejši, pa niso podpisniki dogovora o temeljih plana. 

V Odboru smo tudi obravnavali doslej predložene pobude za konkretne 
spremembe in dopolnitve dogovora o temeljih plana republike v skladu z 
načelom kontinuiranega planiranja. 

Moram povedati, da so se že pojavili kandidati, ki bi želeli naknadno pod- 
pisati dogovor o temeljih plana republike, kar je seveda povsem možno in 
sprejemljivo. Kajti dogovor je odprt za vsakogar, ki pride kasneje in dokaže, 
da ima v lastnem sporazumu o temeljih plana določeno obveznost, ki bi jo želel 
prevzeti tudi kot podpisnik dogovora o temeljih plana. Seveda pa je odvisno od 
drugih, ki so podpisniki dogovora o temeljih plana, ali bodo to sprejeli ali ne 
oziroma ali pride do procesa notranjega usklajevanja. Na tej osnovi priprav- 
ljamo akt o dopolnitvah in spremembah dogovora o temeljih plana, ki naj bi ga 
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obravnavala Skupščina SR Slovenije. Kot veste, Skupščina SR Slovenije 
tega dogovora ne sprejema, ker je Izvršni svet po njenem pooblastilu eden 
izmed sopodpisnikov dogovora o temeljih plana. Vendar mora Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije dobiti od Skupščine SR Slovenije pooblastilo, da 
dokonča to akcijo in da tudi podpiše aneks k dogovoru o temeljih plana re- 
publike. 

Menim, da bi morali poslati ta akt Skupščini SR Slovenije vzporedno s 
predlogom resolucije ali tik za predlogom resolucije, tako da bodo pred sejo 
skupščinskih zborov 25. decembra tega leta o njem razpravljala skupščinska 
telesa. 

In na koncu bi komentiral več razprav na temo, zakaj se posamezne na- 
loge in cilji v resolucijah ponavljajo. Tisti, ki smo sodelovali pri pripravi 
letnih resolucij, bodisi v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije bodisi delegati 
v Skupščini SR Slovenije, lahko soglašamo s trditvijo, da se navedbe nekaterih 
nalog v besedilih letnih resolucij iz leta v leto ponavljajo. Menim, da gre 
za vprašanje, ki terja resno, tudi politično proučitev, ne samo tehnično pro- 
učitev, ali naj bosta vsebina in značaj resolucije takšna ali drugačna, bolj ali 
manj splošna ali konkretna. Eden izmed vzrokov za to je, da se številne do- 
govorjene naloge ne uresničujejo tako, kot so bile sprejete v srednjeročnem 
planu ali srednjeročnih planskih dokumentih in jih zaradi tega ponovno vklju- 
čujemo v letne planske akte ali pa, ker se premalo intenzivno oziroma uspešno 
uresničujejo. Menim, da bo verjetno v prihodnje sploh težišče v letnih resolu- 
cijah na tem, da v njih opredelimo tiste naloge iz srednjeročnega plana kot 
temeljnega planskega dokumenta, ki so najbolj značilne v določenem letu, in 
pa tiste, pri katerih se ne izvajajo dovolj dosledno in uspešno začrtana 
srednjeročna politika, cilji in naloge. Vendar bomo takrat morali mnogo bolj 
konkretno zapisati, kot smo sedaj zapisali, zakaj se naloge ne izvajajo, kaj 
je treba dodati in storiti, kdo naj to stori in na kateri ravni, da bi se ta od- 
stopanja bodisi spremenila bodisi korigirala na podlagi načela kontinuiranega 
planiranja ali pa da bi se zaostrila odgovornost za izvedbo določene naloge, ki 
smo jo na primer že sprejeli pred tremi leti in velja za celotno srednjeročno 
obdobje. Menim, da bi se tudi o tem ob razpravi o zakonu o sistemu družbenega 
planiranja v republiki še temeljiteje pomenili in se tudi dogovorili za način 
priprave resolucije kot letnega izvedbenega planskega akta. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Po- 
tem zaključujem razpravo in predlagam 30-minutni odmor. Prosim Odbor za 
družbenoekonomske odnose, da se opredeli do eventualnih pripomb in 
sprememb. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica T ina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 

Nadaljujemo sejo. Končali bomo razpravo o 2. točki dnevnega re- 
da. Prosim tovariša Igorja Uršiča, da sporoči v imenu Odbora tega zbora za 
družbenoekonomske odnose zboru dopolnitve in spremembe k predlaganim sta- 
liščem in predlogom. Besedo ima tovariš Igor Uršič! 
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Igor Uršič: Odbor je v tem odboru poskušal analizirati razpravo in 
pripraviti nekatere dodatne predloge, ki bi jih predlagal zboru, da se vnesejo 
v predložena stališča in predloge. Uvodoma naj povem, da so pravzaprav vse 
razprave tako ali drugače potrdile in še bistveno konkretizirale usmeritve, 
stališča in predloge, ki so že zapisani. Zato menimo, da je treba nekatere nujno 
vključiti v obstoječe besedilo, nekatere pa predlagati v proučitev pristojnim 
zborom in pa predlagatelju. _ 

Odbor predlaga, da se v 4. točki, izhajajoč iz razprave tovariša Zorana 
Poliča, drugi odstavek dopolni z naslednjim stavkom: »Ta temeljna usmeritev 
mora postati obveznost za pripravo programa srednjeročnega razvoja, kot tudi 
za pripravo vseh nadaljnjih letnih resolucij«. Želeli smo predvsem zapisati in 
opredeliti temeljno usmeritev, o kateri je govoril tovariš Polič, zavedajoč se, 
da v tem kratkem času najbrž v celoti nismo uspeli dobro in stilistično opredeliti 
njegove misli. 

Odbor predlaga, da se na podlagi razprave tovariša Geza Bacica doda v 
4. 3. 4. točki na tretji strani stavek, ki se končuje: »vključno z angažiranjem 
sredstev delavcev, začasno zaposlenih v tujini, saj njihova vlaganja v stano- 
vanjsko graditev in v objekte družbenega standarda zmanjšujejo namreč po- 
trebo po angažiranju sredstev organizacij združenega dela«. 

Predlagamo tudi, da se 4. 3. 4. točka dopolni z novim odstavkom, ki naj bi 
se glasil: »Ponovno je treba poudariti, da razvoj kmetijske proizvodnje, prede- 
lovalne industrije, zlasti pa združevanje sredstev za ta vlaganja ni samo interes 
organizacij združenega dela iz manj razvitih in preostalih območij, ampak je to 
eno izmed temeljnih vprašanj celotnega nadaljnjega družbenega razvoja, kar se 
mora ustrezno izraziti tudi v delovanju in dejavnostih vseh družbenopolitičnih 
skupnosti«. _ „ 

Odbor soglaša s temeljnimi usmeritvami razprave tovarišice Mikuseve, 
tovariša Stoparja, tovarišice Gasparijeve in tovariša Pucerja in predlaga, da se 
doda 5. točka z naslednjim besedilom: »Vse dopolnitve in predlogi, ki so bili 
izraženi v razpravi v Družbenopolitičnem zboru, bodo predloženi pristojnima 
zboroma in predlagatelju.« To pomeni, da jih zbor v celoti sprejema in podpira. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati v zvezi 
s prečil žganimi dopolnitvami in spremembami? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati o predlaganih dopolnitvah stališč in predlogov Odbora tega zbora za 
družbenoekonomske odnose, zaključujem razpravo in dajem predlog stališč in 
predlogov skupaj s predlaganimi dopolnitvami k osnutku resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 v 1979. letu s temeljnimi razvojnimi nalogami v 1979. letu in oprede- 
litvijo njihovih nosilcev na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) v 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stalisc 
in predlogov, skupaj s sprejetimi dopolnitvami in spremembami k osnutku 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v 1979. letu s temeljnimi razvojnimi nalogami v 
1979. letu in opredelitvijo njihovih nosilcev. 

Na podlagi drugega odstavka 90. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije bom sprejeta stališča in predloge poslala Zboru združenega 
deda in Zboru občin. 
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Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek reso- 
lucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976 do leta 1980 v letu 1979. 

Osnutek resolucije je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije. 

Osnutek resolucije sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Osnutek resolucije in obe 
poročili ste prejeli. Danes ste prejeli na klopi še predlog stališč in pripomb 
skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije in ocene, stališča in 
pripombe Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

K obravnavi te točke sta bila posebej povabljena predstavnika Gospodarske 
zbornice Slovenije in Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno 
planiranje. 

Želi besedo predstavnik Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose? 
Prosim, besedo ima tovariš Igor Uršič! 

Igor Uršič: Tovarišice in tovariši! Člani odbora so me pooblastili, da 
dam le dve uvodni informaciji. Vsi odbori Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki so obravnavali osnutek republiške resolucije, so obravnavali tudi 
osnutek zvezne resolucije o družbenoekonomskem razvoju v.prihodnjem letu. 
Tudi za osnutek zvezne resolucije je ista medzborovska delovna skupina na 
podlagi vseh razprav in poročil skupščinskih delovnih teles pripravila predlog 
končnih stališč in pripomb, ki naj ga k osnutku resolucije sprejmejo pristojni 
zbori. 

Predlog stališč in pripomb je oblikovan kot priloga k sklepu Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, ki ga bodo zbori sprejeli v zvezi z obravnavo 
osnutka zvezne resolucije in v katerem bodo z načelnim soglasjem o politiki 
uresničevanja plana za prihodnje leto dana tudi stališča in pripombe, ki naj 
jih delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije uveljavi v postopku medrepubliškega us- 
klajevanja. 

Predlog stališč in pripomb o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1976—1980 v 1979. letu je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz 
načelnih stališč in pripomb in iz konkretnih pripomb in predlogov k posame- 
znim točkam osnutka. 

V skladu z razpravami ter mnenji, stališči in predlogi, ki so razvidni iz 
poročil skupščinskih delovnih teles, ki ste jih prejeli, je razvidno, da so se 
razprave osredotočile na temeljne slabosti in probleme, pri čemer je bilo 
posebej poudarjeno spoznanje, da se nekatere dolgoročnejše tendence v razvoju 
nadaljujejo oziroma akumulirajo in da ogrožajo dosežene rezultate in temeljne 
cilje, ki smo jih opredelili v srednjeročnem planu. V zvezi s tem so tudi pou- 
darjeni trajnejši procesi naraščanja inflacije in cen, trajnejše poslabšanje 
ekonomskih odnosov s tujino, predvsem razmerje med izvozom in uvozom, 
neskladje v vseh oblikah porabe glede na možnosti, ki jih dajeta ustvarjeni 
dohodek in dodatna akumulacija iz tujine, kot tudi dejstvo, da že dalj časa 
zaostajamo na področju krepitve in nadaljnjega razvoja kakovostnih dejav- 
nikov gospodarjenja. 

Na tej podlagi je medzborovska delovna skupina ta vprašanja ocenila kot 
bistvena za nadaljnje uresničevanje srednjeročnega plana in izrazila mnenje, da 
morajo postati izhodiščna točka pri oblikovanju družbenoekonomske politike 
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v prihodnjem letu. Zato se tudi predložena stališča in pripombe, s katerimi naj 
se zaključi obravnava predloženega osnutka resolucije, osredotočajo prav na ta 
vprašanja. Obravnavana so bila v medsebojni povezanosti ter so oblikovana 
v treh točkah, in sicer kot problematika gospodarske rasti ob hkratni ekonom- 
ski stabilizaciji, problematika ekonomskih odnosov s tujino in problematika 
omejevanja notranje konjukture s posameznimi poudarki glede investicijskega 
povpraševanja in problematike cen, kreditno-monetarne politike in proračuna 
federacije. 

V skladu s temeljno usmeritvijo in opozorili, ki izhajajo iz poročil skup- 
ščinskih teles, je delovna skupina v zvezi z načelnimi stališči in pripombami k 
omenjenim vprašanjem izoblikovala na podlagi delovnih gradiv Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v drugem delu stališč in pripomb tudi konkretne 
pripombe in predloge k posameznim formulacijam v besedilu osnutka te resolu- 
cije. Konkretne pripombe in predlogi, ki niso v neposredni zvezi s predlo- 
ženimi načelnimi stališči, so zajeti v stališčih in mnenjih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, ki jih bo delegacija Skupščine Socialistične republike 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije lahko prav 
tako uporabila pri oblikovanju dokončnega besedila predloga resolucije. 

Predsednica Tina Tomi je : Hvala lepa! Prosim tiste delegate, ki so 
člani skupine in so pripravljali skupna stališča in mnenja k osnutku zvezne 
resolucije, da sledijo razpravi in da po končani razpravi proučijo, ali so po- 
trebne morebitne uskladitve s preostalima dvema zboroma. Pričenjam z raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovarišice in tovariši! Vsi smo najbrž slišali Titove 
besede na kongresu sindikatov. Potrjena je ocena, da smo v Jugoslaviji, poleg 
številnih uspehov, ki smo jih dosegli, vendar imeli tak razvoj, da nismo uspeli 
uskladiti dinamičnega gibanja rasti in stabilnih pogojev oziroma je dinamična 
gospodarska rast glede marsičesa temeljila na nekvalitetnih elementih. Slišali 
smo tudi za usmeritev, kako naj ukrepamo in kako naj se obnašamo, torej »naj 
se na vseh ravneh predvsem stegnemo toliko, kot je dolga odeja«. To velja tudi 
za realnejše predvidevanje v naših planih, kar pomeni »ne vsi vse in takoj, 
ampak toliko, kot to dopuščajo realni dohodki in sredstva«, in to tako pri in- 
vesticijah kot tudi pri osebnih dohodkih, splošni in skupni porabi. 

Tudi pri zadolževanju v tujini moramo ohranjati naš ugled. Ker smo že 
dosegli kritične meje, moramo biti precej racionalnejši in realnejši, ker sicer 
lahko ta ugled zapravimo. 

Upam si reči, da so stališča in priporočila, ki so pripravljena v zvezi s 
predloženo zvezno resolucijo, v skladu tako s to oceno kot tudi z napotili, 
kaj moramo spremeniti tako pri ekonomski politiki kot tudi pri našem ob- 
našanju. Vendar je verjetno prav, če ugotovimo, da bo treba do sprejetja re- 
solucije, poleg upoštevanja sprememb v teh stališčih, še precej spremeniti, da 
bi vendar lahko ta napotila konkretneje uresničevali. 

Razpravljal bom le o enem vprašanju, to je o vprašanju ekonomskih od- 
nosov s tujino, ker je prav glede tega vprašanja razlika med slovensko in 
jugoslovansko resolucijo največja in zato, ker je po mojem prepričanju od tega 
vprašanja najbolj odvisno uresničevanje dinamičnega razvoja v 1979. letu 
v stabilnih razmerah oziroma uresničevanje nakazane politike. Menim namreč, 
da ni dovolj, če napišemo, bodisi v slovensko bodisi v zvezno resolucijo, naj 
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bo stopnja izvoza višja kot stopnja družbenega proizvoda in kakšen naj bo uvoz. 
To v praksi malo ali nič ne rešuje tega vprašanja. Menim namreč, da gre za to, 
da se opredelimo za določeno celovito politiko in še bolj za ukrepe, ki naj to 
celovito politiko uresničijo, da bi dejansko uresničili politiko dinamične rasti 
v stabilnih razmerah, ker bomo sicer napisali vrsto lepih besed, obnašanje bo 
šlo pa po starem mimo tega, ker smo v praksi tudi pogosto doživljali. 

Menim, da gre predvsem za dvoje: po eni strani za celovito politiko pri iz- 
vozu, ki mora biti nekoliko drugačna, kot je bila doslej, in po drugi strani za 
celovitno politiko pri tako imenovani notranji konjunkturi. Ce tega ne bo, če 
ne bom najbrž zmanjšal notranje konjunkture na tisti obseg, ki ga dejansko 
dovoljuje iz dela ustvarjeni dohodek — in sicer, kot je napisano v gradivih in 
poudarjeno v današnjem ekspozeju, da je treba investicije vključiti v realne 
okvire, dosegati osebne dohodke v skladu s produktivnostjo, skupno in splošno 
porabo v skladu z družbenim porastom proizvodnje in izvajati tako kreditno- 
monetarno politiko, ki naj vse to pospešuje le za doseganje teh ciljev in ne 
izven in mimo tega, potem bomo priča, da bo prav gotovo vsaka organizacija 
združenega dela še vedno in znova usmerjena na domači trg in na to, da svojo 
proizvodnjo plasira na ta trg, ker je to precej lažje in se da doseči s precej 
manjšimi težavami in ker se ob tem dosega tudi večji dohodek. V takem pri- 
meru se bodo za vse to na novo predelano blago ponovno našli kupci na jugo- 
slovanskem trgu in ne bo bistvenih novih motivov, da bi šli v izvoz, še posebej, 
ker so težave zopet približno iste. In potem bo to ostalo v bistvu le fraza. 
Zaradi tega menim, da gre dejansko za to, da se na vseh teh področjih konjun- 
kture, ki se mora zmanjšati in vse blago ne sme najti kupca na domačem 
trgu, doseže temeljni pogoj, da bi se pač to blago bolj izvažalo v tujino. 

Po drugi strani gre za ključno oceno, ali izvoz, če to doma opravimo pri 
konjunkturi, dejansko lahko postane višji. To oceno smo pogosto uporabili 
predvsem takrat, ko smo ocenjevali razmere v svetu in tujini. Prepričan pa 
sem, da je realna ocena oziroma realna možnost bolj odvisna od tega, kakšna 
je naša politika in kakšno je naše notranje obnašanje. Zato sem tudi sedaj 
poudaril na prvem mestu nujnost podpore zmanjšanju konjunkture v SFR 
Jugoslaviji. 

Menim, da tudi izvoz dejansko ne bo mogel biti večji, če ne bo hkrati 
postal predvsem ekonomsko zanimivejši za organizacije združenega dela. Na 
primer v Jugoslaviji je zelo prisotna ocena, da smo dosegli zgornji limit tako 
imenovanih povračil, premij ali refakcij. Le-te namreč pomenijo že eno tretjino 
dinarskega kursa. To je resnica. Zelo so tudi prisotne ocene, da zaradi tega, ker 
je ta limit oziroma ta raven dosežena, da je ni realno še povečevati. Najbrž bo 
zaradi vsega tega zelo težko sprejeti dodatno povečevanje, kar pomeni, da lah- 
ko pri tem zelo težko pričakujemo kakšne dodatne ekonomske spodbude. In če 
je tako, potem nam, poleg precej boljšega organiziranja gospodarstva na samo- 
upravnih osnovah in na podlagi novega sistema izvoza, ostaneta še dve pod- 
ročji: eno je dinarski kurs, drugo pa je najbrž področje cen. 

Ker so cene v zadnjih treh letih pri nas rasle, kljub visokemu porastu, 
počasneje kot stroški, bo najbrž boj na tem področju zelo težak, še posebej, ker 
gre predvsem za boj za nižje stroške, precej bolj kot pa za boj za nižje cene. 
Boja za nižje cene ne bomo dobili, če ne bomo šli predvsem v boj za nižje stroš- 
ke. To pa pomeni zelo nadrobno delo vsake organizacije združenega dela, poleg 
delovanja zavodov za cene. Prav zato menim, da je prav, da se posebej poudari 
tudi naša zahteva za sprejetje ocene, kaj je treba storiti glede dinarskega 
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kursa. Namreč, nekaj je jasno. V tem letu lahko pričakujemo porast inflacije 
v Jugoslaviji za 18 %, z našimi temeljnimi zunanjimi partnerji pa za 5 oziroma 
6 % in je razmerje 1 : 3. 

Torej, brez določenih ukrepov na tem področju najbrž ne bomo dosegli 
ne pri izvozu ne pri uvozu ugodnega ekonomskega položaja ob limitu teh 
povračil, na katerega sem opozoril. Gre za nujnost precej večjega prilagajanja 
tudi glede realnega dinarskega kursa prek paritet na našem deviznem trgu in 
za ukrepe, ki jih morata pri tem sprejeti tako Zvezni izvršni svet kot tudi Na- 
rodna banka Jugoslavije. Prav tako je jasno, da je na primer uvoz, ki je na- 
menjen izvozu, danes precej bolj obremenjen na uvozni strani, kot pa dobi na- 
zaj povračil na izvozni strani, in da v bistvu tiste organizacije združenega 
dela, ki morajo uvažati repromaterial zato, da bi izvažale, niso stimulirane. 
Zato menim, da je prav, da se celo poudari to, kar je napisano v sklepih, namreč 
da je treba uvozne dajatve razbremenjevati, ker so pomemben dejavnik pospe- 
ševanja izvoza. 

In še nekaj. Res ni sprejemljivo, da zaradi plačilnobilančnega deficita, ki je 
v Jugoslaviji kroničen že nekaj let, vedno najprej uvajamo restrikcije pri 
uvozu reprodukcijskega materiala in surovin, ker sta pač od tega odvisna 
stopnja industrijske rasti in rast dohodka, ki sta za nas pomembna dejavnika. 
Menim, da je treba celo poudariti, da je precej ustrezneje zmanjševati pla- 
čilnobilančni deficit z manjšim zadolževanjem v tujini. Ostali naj bi torej le 
pri tistem zadolževanju, ki je dejansko nujno za doseganje razvojnih ciljev, 
še posebej, ker bodo v naslednjih letih dospeli v plačilo veliki zneski glavnic 
in anuitet za že vzete kredite, ker je velika obremenitev za nas. Naj še dodam, 
da je zagotovo res, da se razmere pri naših partnerjih v svetu v naslednjih 
letih ne bodo bistveno spremenile. To pomeni, da bodo protekcionistični ukrepi 
celo v porastu, da bodo za nas monetarno-finančna gibanja in gibanja kurzov 
neugodna. Tako je realno pričakovati tudi hitrejšo rast uvoznih cen industrij- 
skega blaga, energije in tako naprej. Vendar to najbrž ne bi smel biti in ne 
more biti razlog, da ne bi bolj hrabro koncipirali celotne politike ekonomskih 
odnosov s tujino, ker je tudi res, da jugoslovanski volumen v svetovni blagovni 
menjavi znaša le 0,47% — to pomeni padec, ker je že bil 0,56%, in je tudi 
res, da ne moremo doseči nobenih razvojnih ciljev, ne modernizacije, ne pro- 
duktivnosti, ne večjega razvoja manj razvitih območij in tako naprej, če ne 
bomo dosegli veliko večjega izvoza. 

Poudariti moram še, da je najbrž skrajni čas, da se navadimo živeti in de- 
lati ob upoštevanju razmer v svetu, ki nas obkroža, ker na njihovo spreminjanje 
lahko relativno zelo malo vplivamo. Torej imamo le eno možnost: ali se uspo- 
sobimo, da v teh razmerah uspešno živimo in se razvijamo, ali pa se moramo 
odreči številnim našim ambicijam. 

Menim, da bodo temeljna stališča, kot sem že poudaril, navedena v pred- 
logu. Ta stališča podpiram, imam pa k njim poleg tega, kar sem že povedal, 
še dve ali tri dopolnitve. 

Prva se nanaša na 3. točko, v kateri so navedene investicije. Menim, da bi 
bilo bolje v 3. točki na 2. strani drugi del drugega odstavka, ki se začne z 
besedilom: »Vse predvidene investicije je treba uskladiti s srednjeročnim pla- 
nom na podlagi kriterijev, ki so definirani v njem (energija, surovine, prodaja, 
zaščita okolja itd.), vse druge investicije pa je treba Močiti« in je neustrezen, 
opredeliti tako, da bi se glasil: »Vse druge investicije naj ne bi uživale pod- 
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pore širše družbe«, ali kaj podobnega, ne pa, da »jih je treba izločiti«, kajti 
menim, da bi bila taka zahteva nerealna. 

Zadnji stavek tega odstavka naj bi se namesto: »Za dejavnosti posebnega 
pomena ni mogoče in se ne sme uveljaviti nek posebni... za vse preostale go- 
spodarske dejavnosti pa drug ekonomski sistem« glasil: »Investicije v dejav- 
nostih posebnega pomena so dobile in imajo posebno družbeno podporo, vendar 
je tudi pri teh treba vztrajati pri kriterijih, dogovorjenih v srednjeročnem 
planu. Zaradi nekaterih zaostajanj oziroma novih spodbud ni razlogov, da bi 
se zanje uveljavil določen posebni, za vse preostale gospodarske dejavnosti 
pa drug ekonomski sistem«. Menim, da bi na ta način ustrezneje opredelili to, 
kar je bilo že doslej uveljavljeno in česar ni treba še politično potrjevati.. To 
je prva pripomba. 

Druga pripomba se nanaša na isto točko na 3. strani, in sicer na drugi od- 
stavek, ki se na sredi začne takole: »Kreditno-monetarna politika naj hkrati 
zagotovi kreditiranje v srednjeročnem planu opredeljenih selektivnih ciljev 
in nalog brez njihovega dodatnega širjenja, pri tem pa naj konkretno opredeli, 
pri katerih se lahko stopnja kreditiranja tudi zmanjša«. Menim, da je to 
ustrezno. Samo dodalo naj bi se še: »V tem smislu je treba prilagoditi tudi 
strukturo obvezne rezerve pri Narodni banki«, kar je sicer na koncu napisano, 
ker je to v bistvu izvedba tega stališča. 

K stavku, ki se začne: »Na ta način bo mogoče zagotoviti večje ravnovesje 
med blagovnimi...« je treba dodati: »in denarnimi tokovi«, ker gre tudi za 
ravnovesje pri blagu. 

Če bi se to sprejelo, bi se zadnji stavek glasil: »To bo hkrati zmanjšalo 
dosedanje prelivanje dohodka med gospodarskimi panogami in družbenopolitič- 
nimi skupnostmi zaradi različne strukture kreditov in primarne emisije.« 

In končno. Tovariš Zoran Polič je danes razpravljal o osnutku slovenske 
resolucije in predlagal, da je treba vsebino te resolucije v prihodnje spremeniti. 
Z njim se v celoti strinjam. Seveda velja to, kar je govoril za slovensko re- 
solucijo, tudi za zvezno resolucijo. Moramo pri tem le poudariti, da smo se z 
njim o tem dogovorili vodje delegacij, in sicer že trikrat in upam, da bo sedaj, 
ko je prišlo do takega dogovora tudi s podpredsednikom Zveznega izvršnega 
sveta tovarišem Andrejem Marincem, to bo veljalo. Da se ta dogovor ne bi 
morda drugače razlagal, predlagam, da bi na koncu načelnih stališč in pripomb 
Skupščine SR Slovenije zapisali približno to, kar je tovariš Zoran Polič pred- 
lagal za slovensko resolucijo, tudi za zvezno. Nekaj takega namreč, da je treba 
v prihodnje tudi zvezno resolucijo drugače koncipirati, tako da bo pomenila 
predvsem izvedbeni akt za posamezno leto uresničevanja srednjeročnega plana 
in da zaradi tega kaže v njej definirati, kot je rekel tovariš Zoran Polič, naj- 
prej tista vprašanja, pri reševanju katerih zaostajamo; drugič, tista vprašanja, 
v zvezi s katerimi se kažejo temeljne smeri delovanja ekonomske politike z 
uveljavitvijo ukrepov oziroma vsaj smeri teh ukrepov, s katerimi bomo ustvar- 
jali pogoje, da bi se lahko subjekti gospodarjenja ustrezno obnašali, seveda 
predvsem na tistih področjih, ki so v pristojnosti federacije, kadar gre za zvez- 
no resolucijo; in tretjič, prek političnega delovanja pozvati preostale subjekte, 
organizacije združenega dela, republike, avtonomni pokrajini in druge, da re- 
šujejo tista vprašanja, ki so v njihovi pristojnosti, pa je v zvezi s tem vendar 
potrebno poenotiti obnašanje v Jugoslaviji, zato da bi bili v ekonomskem raz- 
voju učinkovitejši v vsej državi. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati o 
tem osnutku? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Zakonjšek! 

Jože Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Nekoliko bom dopolnil razpravo tovariša Bulca. Namreč v javnosti se 
vprašujejo, zakaj tako vztrajamo pri nekaterih spremembah zvezne resolucije 
oziroma zakaj terjamo prilagoditev nekaterih rešitev formulacijah v naših 
predlogih. Menim, da ne gre le za kratkoročni ukrep, ampak je po vseh 
analizah, ki smo jih naredili, dolgoročno to edina pravilna in možna usmeritev. 

Dolgo časa smo se dokaj ekstenzivno razvijali. Ekstenzivna industrializa- 
cija je dala določene rezultate. Posebej Slovenija in tudi Jugoslavija sta na 
ravni, ko se je treba začeti razvijati intenzivno in kvalitetno, ker je to pogoj 
za vse preostale kvalitete v razvoju. Ni se več možno širiti ekstenzivno, po- 
sebej ne v Sloveniji. Vključevanje v mednarodno delitev dela ni namenjeno 
samo sebi, ampak je sploh pogoj kvalitetnega notranjega razvoja. O tem bomo 
morali zlasti razpravljati ob pripravi in obravnavi srednjeročnega plana. Le 
to je razlog, zakaj tako močno vztrajamo, da se v zvezni resoluciji to vpraša- 
nje izpostavi in poudari že sedaj. 

Menim, da bo treba pri tem rešiti dvoje: po eni strani, da se v vseh planih, 
od temeljnih organizacij združenega dela naprej, vzpostavi ta usmeritev in 
to načelo, po drugi strani pa, da se ekonomska politika, politika cen, kreditno- 
monetarna politika, politika plačilne bilance, stimulacija izvoza in tako naprej, 
do rezerv, če hočete, vključijo v ta kompleks. Gre za dejstvo, ki je danes pri- 
sotno in ki mora našo neuvrščeno, relativno še malo razvito državo, Slovenijo 
še bolj vključiti v svetovne tokove. To je tisti problem, zaradi katerega se da- 
nes srečujemo s temi vprašanji, ki so morda včasih zelo globalna, vendar pa se 
vsebinsko izpostavijo takrat, ko se opredeljujemo za letno politiko. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Zakonjšek! Tovariš 
Jože Globačnik, ali se boš opredelil do predlogov tovariša Marka Bulca? (Da.) 
Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: V celoti se strinjam z vsebino pripomb, ki so jih 
danes dali tovariš Geza Bačič, tovariš Zoran Polič in tovariš Marko Bule k 
vsebini resolucij, ki jih prejemamo delegati v razpravo v celotnem delegatskem 
mehanizmu. Vendar pa se mi zdi, da bi bilo< morda dobro, če bi bili nekoliko 
ostrejši v stališčih zbora tako do slovenske kot tudi do zvezne resolucije. Moram 
reči, da smo bili v Odboru nekoliko mlačni do republiške resolucije, zato pač, 
ker smo menili, da če že drugega ne, je republiški izvršni svet v prilogi k os- 
nutku slovenske resolucije navedel nosilce in dokaj konkretno opredelil ne- 
katere naloge, bolj, kot je to storil, če primerjamo slovensko resolucijo z zvez- 
no, Zvezni izvršni svet. 

Reči moram tudi, da smo bili, vsaj v razpravi v Odboru, morda je naša 
napaka, da tega nismo dovolj močno zapisali v poročilu zboru, dosti bolj kritič- 
ni do deklarativnega značaja številnih delov v osnutku zvezne resolucije. No, nn 
prav na podlagi te razprave tudi sodim, da ne bi kazalo na široko razpravljati 
in se dogovarjati o tem, ali bomo ali ne bomo tako delali, kot se pogovarjamo. 
Končno imajo vsi ti naši pogovori temelj v normi zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, v katerem je v 13. členu do- 
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ločeno, da je treba v letnih resolucijah na podlagi opravljenih ocen družbeno- 
ekonomskih gibanj opredeliti politiko in ukrepe. 

Menim, da je to tako jasno, da je najbrž kakršnakoli razlaga v zvezi s tem 
odveč. Najbrž imamo pri tem dejansko opravka z zakonom vztrajnosti. Pišemo 
o določenih vprašanjih enako, kot smo pisali prej, ko tega zakona ni bilo. Tudi 
še sedaj v bistvu najbrž lahko ugotovimo, da marsikdaj ljudi namesto, da bi 
jih mobilizirali, utrujamo z enimi in istimi besedili, in tudi to, da se prepri- 
čujemo o že desetkrat ponovljenih in znanih dejstvih. 

Da ne bi zavlačeval seje zbora, predlagam, da v smislu dosedanjih razprav 
na koncu besedila, ki nam je bilo predloženo, zapišemo morda, da je »treba 
vsebino predloženega osnutka resolucije vsaj približati zahtevi, ki jo določa 
zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, 
resolucije za naslednja obdobja pa pripravljati v skladu s citiranim zakonom.« 
Hvala. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Uršič! 

Igor Uršič: Naj povem glede na dosedanjo razpravo le to, da v celoti 
podpiram spremembe in dopolnitve, o katerih je govoril tovariš Marko Bule, 
čeprav moram reči, da jih sedaj nisem sposoben oblikovati v ustreznem 
besedilu. Sicer pa vsebino teh sprememb in dopolnitev v celoti podpiram, ker 
je pravzaprav razprava v odboru tudi potekala v tej smeri. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Sklepanje o tej točki 
odlagam za čas po obravnavi še 4. in 5. točke dnevnega reda. Dopuščam mož- 
nost, da bo v tem času končana razprava tudi v preostalih dveh zborih in bomo 
lahko opravili tudi morebitno uskladitev. 

Predlagam, da zaradi vsebinske povezanosti opravimo razpravo o 4. in 5. 
točki dnevnega reda skupaj. 

Prehajam na 4. in 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju, z osnutkom zakona in predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona. 

Predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Na podlagi drugega odstavka 250. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da se 
pri obeh zakonih prva in druga faza združita tako, da se hkrati obravnavata 
predloga za izdajo zakona in osnutka zakona. 

Se strinjate s predlogom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije? (Da.) 
Ugotavljam, da se Družbenopolitični zbor strinja s predlogom predlaga- 

telja glede združitve prvih dveh faz zakonodajnega postopka. 
Predloga za izdajo zakona z osnutkoma zakona so obravnavali: Odbor tega 

zbora za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija 
Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojske in Ko- 
misija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 
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Prejeli ste oba predloga za izdajo zakona z osnutkoma zakona, poročili Od- 
bora in poročili Zakonodajno-pravne komisije. Danes ste prejeli na klopi še 
poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV in Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve. 

Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose predlaga v svojih poro- 
čilih predloge stališč, kaj naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije in 19. člena 
poslovnika Družbenopolitičnega zbora. 

Uvodno obrazložitev bo dal predstavnik predlagatelja, član Izvršnega sveta 
in republiški sekretar za delo tovariš Andrej Grahor! 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Danes Skupščina SR Slovenije obravnava osnutka zakona, ki naj bi 
podrobneje uredila zaposlovanje delavcev, ki so že izpolnili pogoje za polno 
osebno pokojnino, kot tudi pogoje za zaposlovanje upokojencev in vpliv za- 
poslitve upokojencev na njihovo pokojnino. 

Vprašanje zaposlovanja upokojencev oziroma uživanje pokojnine med za- 
poslitvijo po upokojitvi je tako pomembno družbenopolitično in socialno vpra- 
šanje, da je o njem razpravljal tudi XI. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. 

Resolucija XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije o delu in nalogah 
Zveze komunistov v razvoju socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov, materialnem in družbenem razvoju med drugim opozarja na nujnost 
omejevanja tako imenovanega dopolnilnega dela ter odpravljanja možnosti in 
navade, da odhajajo v pokoj razmeroma mladi in delovno sposobni ljudje, ki 
se kasneje zaposlijo na istih ali drugih delih oziroma nalogah ter poleg pokoj- 
nine prejemajo tudi polne osebne dohodke. 

Na podlagi resolucije XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije je Pred- 
sedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije sprejelo jasnejša 
načela glede zaposlitve upokojencev. 

Treba je ustrezno spremeniti in dopolniti zakon o delovnih razmerjih in 
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kar bo prispevalo k reali- 
zaciji sklepov XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. 

Vprašanje zaposlovanja upokojencev po upokojitvi je pomembno in aktu- 
alno družbeno vprašanje, katerega ustrezna rešitev ni le v interesu samih 
upokojencev, ampak tudi združenega dela kot celote. 

Gre namreč za vprašanje, ki je pomembno ne le z vidika socialne, ampak 
tudi z vidika družbenoekonomske politke in ne nazadnje tudi z vidika politike 
obremenjevanja družbenega dohodka. Zato je poglavitni namen obeh zakonov, 
da odpravita in preprečita razne anomalije, ki nastajajo, ko je upokojenec s 
polno osebno pokojnino sedaj lahko hkrati delavec v rednem delovnem raz- 
merju brez kakršnihkoli posebnih pogojev ali omejitev. 

Iz podatkov o obdelavi obrazcev zaposlenih upokojencev, ki jih je zbrala 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji v 1978. 
letu, je razvidno, da je bilo v tem letu v Sloveniji 7257 zaposlenih upokojencev, 
od tega 1517 upokojencev kot borcev narodnoosvobodilne vojske pred 9. 9. 1943. 

Od vseh zaposlenih upokojencev jih je v delovnem razmerju 4278 ali 
59 %, 2221 ali 40 °/o ima sklenjene pogodbe o delu, 58 ali 1 °/o pa ima sklenjene 
avtorske pogodbe ali opravlja samostojno dejavnost. 
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S predlaganimi spremembami in dopolnitvami naj bi bilo uzakonjeno na- 
čelo, naj bo upokojenec, ki se ponovno zaposli, le delavec v združenem delu. 

Spremembe in dopolnitve, ki jih predvidevata obe noveli zakonov glede 
nadaljevanja delovnega razmerja delavca, ki je že izpolnil pogoje za polno 
osebno pokojnino, upokojenca, ki želi ponovno skleniti delovno razmerje, in 
upokojenca, ki želi delati, ne da bi se aktiviral, so naslednje: 

Delavcu, ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino po zakonu o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, preneha delovno razmerje, razen če pri- 
stojni organ temeljne organizacije združenega dela ugotovi, da sta temeljna 
organizacija združenega dela in delavec soglasna, da delavec nadaljuje de- 
lovno razmerje. 

Upokojenec lahko seveda pod določenimi pogoji ponovno sklene delovno 
razmerje. Če upokojenec ponovno sklene delovno razmerje, preneha biti upo- 
kojenec in mu s tem oživi lastnost zavarovanca, torej se reaktivira. Ce upoko- 
jenec ponovno sklene delovno razmerje, se mu ustavi izplačevanje pokojnine. 
To ne pomeni, da je izgubil že pridobljeno pravico, ampak le, da mu ta pravi- 
ca miruje. 

Upokojencu, ki še nima polne pokojninske dobe, se čas trajanja ponovno 
sklenjenega delovnega razmerja šteje v odstotno povečanje že uveljavljene 
pokojnine ali za novo odmero pokojnine. Če upokojenec že ima polno pokoj- 
ninsko dobo, pa se mu osebni dohodek iz tega delovnega razmerja šteje kot 
osnova za novo odmero pokojnine, morebitno odstotno povečanje že uveljav- 
ljene pokojnine ureja Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji. 

Delavca, ki je izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino in opravlja dela 
oziroma naloge, ki so zdravju škodljive in pri katerih se zavarovalna delovna 
doba šteje s povečanjem (tako imenovana beneficirana delovna doba), se ne 
sme več razporediti na taka beneficirana dela oziroma naloge, ampak le na 
dela oziroma naloge, ki niso zdravju škodljive. 

Pri nekaterih poklicih tudi danes delavci pridobijo pravico do pokojnine 
relativno zelo zgodaj. Za take delavce je osebna nujnost, da se še zaposlijo. 
Treba bo sistemsko obdelati možnosti in pravice do prekvalifikacije in na- 
daljnjega aktivnega življenja. Opozorjeni smo bili, da so taka pomembna sku- 
pina zlasti oficirji Jugoslovanske ljudske armade, pri katerih bo treba upo- 
števati obstoječe predpise o njihovem upokojevanju. 

Upokojenec, ki se ne reaktivira po predlagani spremembi zakona, ne more 
skleniti delovnega razmerja, ampak lahko sklene le pogodbo o delu. V osnutku 
zakona pa smo ponudili možnost, da delo po pogodbi o delu lahko sklene upo- 
kojenec tudi za dela, ki se lahko opravljajo tekoče, vendar z omejenim tra- 
janjem največ 18 ur tedensko. 

Temeljna organizacija združenega dela mora določiti v samoupravnem 
splošnem aktu taka dela, ki jih lahko opravljajo upokojenci po pogodbi o delu. 
Ce upokojenec sklene pogodbo o delu, ne izgubi statusa upokojenca, pač pa naj 
bi plačeval poseben prispevek, če pokojnina in zaslužek iz tega dela presegata 
določen cenzus, to je dvakratni povprečni mesečni osebni dohodek vseh za- 
poslenih iz prejšnjega leta v Sloveniji, ki znaša v tem letu 9688 dinarjev, ali 
pa če presega 30 % letnega povprečnega osebnega dohodka, torej tako, kot je 
urejeno tudi danes. Novela tako upošteva tudi socialni vidik, ko dopušča mož- 
nost, da se tak upokojenec lahko zaposli po pogodbi o delu pri delih oziroma 
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nalogah, ki so primerne njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pri- 
dobljeni delovni možnosti, upoštevajoč pri tem njegovo zdravstveno sposobnost. 

Vse navedene določbe predlagane novele po eni strani omogočajo, da de- 
lavec ostane aktiven, v takem obsegu, kot mu to dopušča zdravje, po drugi 
strani pa onemogočajo dvojni status. 

Bistvo spremembe je, da nihče ne more biti hkrati delavec v delovnem raz- 
merju in upokojenec in ne more hkrati prejemati pokojnine in osebnega do- 
hodka. To načelo velja za vse delavce v združenem, delu, torej velja za delavce 
v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, kot tudi za 
druge delavce, ki so v delovnem razmerju. 

V dosedanjih razpravah je izzvala posebno pozornost predvidena ome- 
jitev dela obravnavane kategorije delavcev pri tako imenovanih izvršilnih po- 
slih. Omejitev opravljanja izvršilnih funkcij v organizacijah združenega dela 
tako, da jih ne opravljajo delavci, ki so za njih te funkcije že preveč naporne, 
je smotrna. Taka določba je možna v zakonu o delovnih razmerjih. 

Zakon o združenem delu namreč izrecno predvideva, da delavcu preneha 
delovno razmerje po sili zakona, če izpolni pogoje za osebno pokojnino, če z 
zakonom ni drugače urejeno, z dnem, ko odločba o prenehanju delovnega raz- 
merja postane dokončna. 

V republiškem zakonu smo torej lahko določili, da delavcu delovno raz- 
merje ne preneha, čeprav ima pogoje za polno osebno pokojnino. V istem za- 
konu je možno predvideti, da delavcu delovno razmerje ne preneha, če so 
izpolnjeni posebej določeni pogoji, na primer v samoupravnem splošnem aktu 
temeljne organizacije združenega dela v skladu z zakonom. 

V zakonu je možno dati indikativne, pa tudi kogentne norme o vsebini tega 
samoupravnega splošnega akta. Taka kogentna norma lahko zavezuje orga- 
nizacijo združenega dela, da v samoupravnem splošnem aktu obvezno določi 
zgornjo starostno mejo in delovno dobo, ko profesionalno opravljanje izvršilnih 
funkcij v temeljni organizaciji združenega dela oziroma delovni skupnosti ni 
več mogoče. 

Dosedanje razprave kažejo, da bi bilo smotrneje ureditev tega problema 
prepustiti kadrovski politiki delovnih organizacij, ker bi lahko bila bolj elastič- 
na in bi bilo možno upoštevati različne razmere, ustrezno družbenopolitičnim 
in kadrovskim vidikom. Glede na medicinsko znanost ni res, da je vsak delavec 
s 60 ali s 65 leti star in mu izvršilne funkcije postanejo pretežke. Gre za 
individualen proces, ki je rezultat mnogih dejavnikov. 

V delovni organizaciji bodo zdravje in doseganje pogojev za pokojnino 
upoštevali pri kadrovanju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije torej predlaga Skupščini SR Slovenije, 
da v 1. členu osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih sprejme varianto, ki ne nalaga temeljnim organizacijam združenega 
dela, da uredijo omejitve za zaposlovanje upokojencev v svojih samoupravnih 
splošnih aktih ter da se temu prilagodi preostalo besedilo zakona. 

Iz podatkov, ki sem jih navedel, je razvidno, da gre za spremembo po- 
ložaja relativno manjšega, vendar pomembnega dela upokojencev. 

Taka sprememba, kakorkoli je nujna in utemeljena, vendar pomembno 
posega v sedanja razmerja. Vpliva na te občane in njihove družine, kot tudi 
na tiste organizacije združenega dela, v katerih danes dela večje število de- 
lavcev — upokojencev. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da 
37 
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se začnejo spremenjene določbe obeh zakonov uporabljati šele tri mesece po 
njihovi uveljavitvi. 

Glavni namen obeh predlogov za izdajo zakonov je bil, da se dogovorimo 
o načelu, da nihče ne more biti hkrati upokojenec in delavec v delovnem 
razmerju. 

Z osnutkom besedil predlaganih zakonskih sprememb smo nakazali možno 
izvedbo tega načela z namenom, da široka razprava v delegacijah in v Skup- 
ščini SR Slovenije, odborih njenih zborov in njenih komisijah ter seveda v 
celotni javnosti pokaže najprimernejšo pot za izvedbo tega načela. 

Ugotoviti moram, da smo prejeli in še prejemamo vrsto' dobrih, utemelje- 
nih in obrazloženih pripomb in predlogov. Skupno z današnjo razpravo bomo 
vse te predloge temeljito proučili in uporabili za izdelavo predlogov obeh za- 
konov. Nekateri predlogi pa bodo koristno služili pri urejevanju drugih, s tem 
povezanih vprašanj v drugih zakonskih ali podzakonskih predpisih ali pa jih 
bo treba upoštevati pri izvajanju teh predpisov. 

Na koncu pa velja poudariti, da s predlaganimi spremembami urejamo v 
okviru obstoječega sistema samo nekatera izmed vprašanj s tega področja, da se 
pa v federaciji in v naši republiki nadaljuje že začeto delo pri izdelavi novega 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z ustavo in zako- 
nom o združenem delu. 

Dosedanja praksa tudi kaže, da bo treba ponovno proučiti nekatere določbe 
zakona o delovnih razmerjih. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ima tudi to 
nalogo v svojem delovnem programu za naslednje leto. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ker so številni predlogi v 
zvezi z obema predlogoma za izdajo in osnutkoma zakonov vseh treh delovnih 
teles, ki so obravnavala ta predloga, predlagam, da se, še preden se oglasijo po- 
ročevalci, dogovorimo o oblikovanju delovne skupine, ki naj bi dopolnila pred- 
lagana stališča Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose. V to skupino 
predlagam tovariša Gošnika iz Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve, tovariša Japlja iz Komisije Skupščine 
SR Slovenije za borce NOV in tovariša Uršiča iz Odbora tega zbora za druž- 
benoekonomske odnose. 

Pozivam poročevalce Odbora in obeh komisij, da se oglasijo k besedi. Ali 
bo poročevalec Odbora dopolnil poročilo? (Ne.) Kaj pa poročevalec Komisije 
Skupščine SR Slovenije za vprašanje borcev NOV tovariš Janez Japelj? (Da.) 
Besedo ima tovariš Janez Japelj! 

Janez Japelj: Tovarišica presednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V komisiji smo o teh dveh predlogih in v zvezi z njima tudi na- 
pisali poročilo. To poročilo ste danes prejeli na klopi. Upam, da ste ga prebrali. 
Ker je pa ta problematika zelo pomembna za starejše ljudi, med te štejemo tudi 
borce, bi rad opozoril na nekatera vprašanja, ki so bila posebej izpostavljena 
v razpravi v komisiji in tudi v razpravi v organizacijah Zveze združeni bor- 
cev NOV. 

Prav gotovo je točna ugotovitev predlagatelja, da je to zelo pomembno so- 
cialno-ekonomsko vprašanje naših delovnih ljudi. Gre za krog ljudi, ki se 
bliža dobi, ko izpolni pogoje za pokoj, oziroma gre za ljudi, ki so že v pokoju 
in so že izven delovnega razmerja. 
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Kot je znano tudi iz obrazložitve, je glavni namen teh predpisov ta, da se 
odpravi dvojni status delovnih ljudi, namreč da so lahko hkrati v rednem 
delovnem razmerju in da so lahko tudi upokojenci, ki dobivajo prejemke iz 
naslova pokojninskega zavarovanja. 

To je bil glavni motiv. V Komisiji smo ocenili, da je to dejansko nevzdrž- 
no, da je upokojenec tudi hkrati v rednem delovnem razmerju. Zaradi tega je 
še kako upravičeno, da so bili ti predlogi predloženi Skupščini SR Slovenije. 

Prav tako je bil v Komisiji zelo pozitivno sprejet tudi drug predlog, ki je 
povežan s tem, namreč da pa imajo ljudje, ki so bili upokojeni še relativno 
mladi in so še sposobni delati, možnost, da se reaktivirajo. To dvoje je med 
seboj povezano. V Komisiji smo ocenili, da je zelo prav, da se da možnost, 
da se ljudje, ki so še sposobni delati, tudi reaktivirajo. 

V zvezi s tem bi rekel naslednje: Glede starejše generacije imamo v naši 
republiki zelo jasna stališča. Večkrat smo tudi govorili, kaj menimo o borcih 
NOV. Vedno, ko smo razpravljali o problematiki borcev, smo poudarili, da je 
zaželjeno, da bi borci čim dlje delali in da je zanje zelo pomembno, da so 
čim dlje v rednem delovnem razmerju, da so čim dlje v toku dogajanja v družbi 
in da so čim dlje družbeno dejavni, ker se s tem tudi čutijo sposobni za boljše, 
uspešnejše in kreativnejše družbenopolitično delo. Vemo, da so borci še zelo 
dejavni, kolikor jim zdravje še to dopušča. Tudi odnos do starejše generacije, kot 
sem že rekel, je pri nas jasen. V predpisih bi morali zelo paziti, da te temeljne 
ideje oziroma intencije ne bi zavračali. Ko smo obravnavali te predpise, smo 
ugotovili, da je nekaj rešitev takih, ki so v nasprotju s to temeljno intencijo, 
da bi ljudje čim dlje delali, in sicer pri delih, za katera so psiho-fizično 
usposobljeni. 

Prvo takšno vprašanje je sprememba 171. člena v predlogu za izdajo in 
osnutku zakona o delovnih razmerjih. Tovariš Grahor je že povedal, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije od tega odstopa. V zvezi s tem smo ugotovili 
predvsem dvojna merila. Namreč poslovodnim in nekaterim drugim ljudem, ki 
delajo v organizacijah združenega dela, naj bi se z zakonom onemogočilo, da so 
na vodilnih mestih, medtem ko za druge kategorije vodilnih nalog in funkcij 
to ne bi veljalo in bi veljal družbeni dogovor. Bili smo mnenja, da bi moralo 
veljati enotno načelo in da je najbolj primerno, da se vsa ta vprašanja uredijo 
z družbenim dogovorom ter da se upošteva, da je v SR Sloveniji za slovenske 
razmere najbrž 60-letna starost kot pogoj za upokojitev — ker se življenjska 
doba povečuje, že nizka doba in da je treba upoštevati, da bodo ljudje delali 
dalj časa. Vemo tudi to, da je v vseh bogatih družbah starostna meja, pri kateri 
ljudje izpolnijo pogoje za pokojnino, zelo visoka. V nordijskih državah je ta 
meja 65 do 70 let. 

Skratka menili smo, da bi bil avtomatizem pri tem zelo škodljiv in da 
moramo to dejansko prepustiti družbenim dogovorom o kadrovski politiki in 
dogovarjanju organizacij združenega dela na področju gospodarstva in družbenih 
dejavnosti, kot tudi organov družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacij in tako naprej. 

Se drugo tako vprašanje se poizkuša reševati z dvojnimi merili: poleg mož- 
nih oblik dela po pogodbi je predlagana še nova oblika dela po pogodbi, in 
sicer do 18 ur tedensko. Vprašanje, ali 1,8 ali 20 ur tedensko, sedaj niti ni tako 
pomembno. To bo bolj pomembno ob preciziranju predloga tega zakona. Da se 
ta institut predlaga, je sicer zelo v redu. Vendar pa je hkrati v predlogu za 
izdajo in v osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi 
37» 
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v obrazložitvi rečeno, da bi bilo tako zaposlovanje upokojencev dražje za de- 
lovne organizacije. To pa je vprašljivo že zaradi tega, ker ni logično, zakaj bi 
bilo to dražje od na primer pogodbenega zaposlovanja drugih delavcev, ki so v 
rednem delovnem razmerju. Pri tem ni logike. Enako bi se morali obnašati do 
tega in ne bi smeli vztrajati pri mnenju, da bi bilo delo upokojencev po po- 
godbi dražje. 

Nasprotno, menim, da je treba upoštevati oziroma izkoristiti vsa znanja, 
zlasti pa, če ta znanja koristijo organizacijam združenega dela in našemu razvoju, 
oziroma izkoristiti delo pač tistih ljudi, ki znajo opravljati določena opravila. 
Imamo namreč veliko opravil in nalog, kot v vseh razvitih družbah, pri katerih 
ni potrebe po človeku, ki je v rednem delovnem razmerju. Pri nas imamo takih 
del najbrž kar precej. Prepričan sem, da se čez 10 °/o dela pri nas v Sloveniji 
opravlja izven rednega delovnega razmerja. V razvitih družbah pa je 15 in tudi 
do 20 % takega dela, seveda, ker je to delo zelo raznovrstno. Nismo vedeli, zakaj 
se sedaj to preprečuje in zakaj naj bi bilo delo upokojencev, če so sposobni in 
koristni pri delu, dražje, delo delavcev, ki pa so v rednem delovnem razmerju, 
pa cenejše, čeprav, vsaj kolikor slišimo, leti veliko več pripomb na pogodbeno 
delo in druga dela s strani tistih, ki so v rednem delovnem razmerju. Obstajajo 
nekatere anomalije, ki jih nismo preverjali. Najbrž pa bi morale biti kdaj tudi 
predmet obravnave v družbenopolitičnih orgranizacijah. O tem je bilo že govo- 
ra. Morali pa bi to obravnavati tudi upravni organi in proučiti vprašanja v 
zvezi z pogodbenim delom tistih, ki so v rednem delovnem razmerju. 

Posebej smo v Komisiji poudarili, da s temi ukrepi, ki bi jih sprejeli, sploh 
ne bi prizadeli ljudi, ki prejemajo tako imenovano garantirano varstveno 
borčevsko pokojnino. 

V organizacijah Zveze združenj borcev NOV so zelo zadovoljni, da borci 
NOV, ki so zaradi različnih razlogov prejemali zelo nizke pokojnine in ki so 
šli v pokoj z nizko osnovo, s svojim delom rešujejo svoj socialni položaj in torej 
ni treba z družbenimi sredstvi reševati njihovega položaja. 

Menimo, da bomo morali potem, ko bomo sprejeli predpis, zelo pazljivo in 
zelo individualno reševati probleme zaposlovanja borcev NOV, zlasti v primerih, 
ko kdo ne bi več opravljal iz kakršnihkoli razlogov del, ki jih opravlja sedaj! 
Vemo pa, da je večina teh borcev zaposlenih pri relativno zelo odgovornih nalo- 
gah: kurirskih, vratarskih, varstvenih in tudi pedagoških v nekaterih dejavno- 
stih, v katerih pa nimajo visokih prejemkov. Tako si dejansko pomagajo s temi 
prejemki le toliko, da gredo nekoliko čez življenjski minimum, ki bi ga sicer 
imeli, če bi uživali samo pokojnino. 

V poročilu smo navedli še nekatera druga vprašanja. Sedajle jih ne bom 
omenjal, ker so dovolj jasno zapisana. Med njimi je vprašanje vojaških upoko- 
jencev, kar je tovariš Grahor tudi že omenil. Gre tudi za to, da zlasti borci NOV 
ne bi izgubili nekaterih pravic, ki so jih že uveljavili. Predstavniki predlagatelja 
pravijo, da se to ne bo zgodilo. Na to le opozarjam. Torej, o teh vprašanjih ne 
bom govoril. 

Obvestil bi vas le o tem, da je o teh predpisih včeraj razpravljalo tudi Pred- 
sedstvo Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije in da je 
sprejelo stališča v tem smislu, kot sem sedaj povedal. 

Zato predlagam, da zbor v svojih stališčih podpre te predloge in da se pri 
pripravi predloga zakona upoštevajo te pripombe. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Japelj! Besedo ima 
predstavnik Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! Dovolite, nekoliko bom preko- 
račil nalogo, da spregovorim le v imenu Komisije Skupščine SR Slovenije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, kajti v razmerju do predloga 
stališč, kakršnega je oblikoval Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, 
se nam ponuja bolj praktična rešitev. Gre namreč za to, da so imela po seji 
tega odbora svoje seje tri skupščinska delovna telesa, in sicer Zakonodajno- 
pravna komisija en dan, Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve dva dni in Komisija Skupščine SR Slovenije 
za vprašanja borcev NOV tri dni po seji tega odbora. V poročilih teh treh 
skupščinskih teles je v zvezi z nalogo, ki je v 2. točki predlaganih stališč for- 
mulirana kot potrebna proučitve, izoblikovano bolj jasno in bolj usmerjevalno 
stališče. Menim, da bi temu zboru spričo pristojnosti, ki jo ima, da drugima 
dvema zboroma daje stališče k obema predlaganima zakonima, bolj pomagali, 
če bi povedali, v kateri smeri predlagamo nadaljnje proučevanje odprtih 
vprašanj. 

Iz branja vseh treh poročil namreč nedvoumno izhaja, da vsa tri delovna 
telesa Skupščine SR Slovenije podpirajo prizadevanje, da se prepreči in onemo- 
goči dvojni status in hkrati dvojna uporaba rezultatov živega in minulega 
dela, kar pomeni, da je lahko nekdo hkrati delavec v združenem delu in 
upokojenec. 

Odločitev v zvezi s predlogom za izdajo in osnutkom zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, namreč ali sprejeti varianto, ki je 
predlagana v 171. členu, ali ne, se je enoglasno nagnila k rešitvi, da se ta 
varianta sprejme. V zvezi s tem naj bi zbor seveda povedal v svojih stališčih, 
da podpira mnenje, da se ne določa z zakonom, katerih del in nalog delavec, ki 
se reaktivira, naj ne bi opravljal. Tako bi to ostalo v pristojnosti samoupravnih 
splošnih aktov delovnih organizacij. Menim, da je to tudi popolnom v skladu 
s funkcijo delovnega razmerja, ki se samoupravno ureja in ki sodi v domeno 
kadrovske politike, ki je univerzalno, kakršna pač je, za vse možne primere 
in razmere ne more ustrezno in dobro rešiti zakon. Najbolje pa lahko to reši 
konkreten samoupravni splošni akt, seveda v skladu z določenimi družbenimi 
normami, ki bi v tem primeru lahko bile vsebovane v družbenem dogovoru 
o kadrovski politiki. 

In še ena odločitev je povezana s tem, ker jo posredno pravzaprav spreje- 
mamo s takšnim stališčem. Zaradi primanj kovanj a delovne sile iz naravnega 
prirastka se moramo v SR Sloveniji odločiti, kljub seveda relativni nezaposle- 
nosti enega dela našega nacionalnega območja, kako ugoditi potrebam po živem 
delu. Menim, da smo na pravi poti, če se nekoliko dolgoročneje usmerimo 
v skladu z novelama teh dveh zakonov, pri čemer seveda ostaja še vedno odprt 
problem nezaposlenosti dela nacionalnega območja. 

Skratka, predlagam, naj zbor v 2. točki predloga stališč, ki ga ponuja 
v svojem poročilu Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, namesto, 
da je deklarativno nejasen, kaj bi bilo dobro in zakaj proučevati, povemo, kate- 
ra vprašanja naj se rešujejo. Po našem mnenju bi lahko bila reševana ta tri 
vprašanja, ki izhajajo iz sumarične ugotovitve vseh delovnih teles, ob upo- 
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števanju razprave v Odboru tega zbora za družbenoekonomske odnose, ki je pa 
žal zelo skromno povzeta v samem besedilu. 

Predlagam, da se ta predlog upošteva pri nadaljnjih razpravah. Zbor pa 
naj oblikuje k osnutku tega zakona eksaktnejše in bolj zavezujoče stališče in ne 
deklarativnega, kot je sedanje. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa. Ta predlog naj obravnava 
delovna skupina, ki smo jo ustanovili za oblikovanje stališč k obema predlogoma 
za izdajo oziroma osnutkoma zakonov. Začenjam z razpravo. Kdo želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovarišica Lojzka Cotar! 

Lojzka Cotar : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da povem nekatera stališča, za katera smo se dogovorili v sindikatih, 
in sicer v Sekretariatu Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije, ki je razpravljal o predlogih za izdajo obeh zakonov in njunih osnutkih in 
v načelu podprl oba predloga za izdajo z osnutkoma, ker sta v skladu z usmerit- 
vami IX. kongresa Zveze sindikatov Slovenije. 

K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju smo izoblikovali naslednja mnenja in stališča: 

1. Zakonska ureditev vprašanja, ki jo prinaša določba 2. člena oziroma 
22. člena, da namreč upokojencu, ki ponovno sklene delovno razmerje ali začne 
opravljati samostojno dejavnost, preneha status upokojenca in pridobi status 
zavarovanca, je nakazana v nalogah Zveze sindikatov Slovenije pod poglaviem 
III., točka 5. 5, ki se glasi: 

»Zaradi omejevanja ponovnega zaposlovanja upokojenih delavcev, ki naj 
razširi možnosti zaposlovanja mladih oziroma težje zaposljivih delavcev, bomo 
vztrajali na tem, da delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev in ki vendar 
zaradi družbeno utemeljenih vzrokov nadaljuje delovno razmerje, ugasne pra- 
vica do pokojnine in da prejema le osebni dohodek. 

Hkrati si bomo prizadevali, da bi se temu delavcu sorazmerno z njegovim 
delovnim prispevkom povečala njegova pokojninska osnova oziroma njegova 
pokojnina.« 

2. Glede na spremembo, predvideno v drugem odstavku 3. člena oziroma 
23. člena, predlagamo, da se prouči možnost oživitve svojstva zavarovanca tudi 
upokojenim svobodnim umetnikom, če se le-ti za to odločijo. S tem bi bila dana 
možnost za reaktiviranje tistim svobodnim umetnikom, ki so se upokojili z 
nepopolno delovno zavarovalno dobo in ki bi si s ponovno oživitvijo svojstva 
zavarovanca lahko povečali pokojnino, kar je za to kategorijo delavcev dokaj 
pomembno. 

V mislih imamo zlasti tiste svobodne umetnike, ki si s svojim umetniškim 
delom v starejših letih ne bodo mogli več izboljšati svojega materialno-socialnega 
položaja. 

K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih pa naj povem naslednje: 

1. Glede na spremembo zakona o delovnih razmerjih sodimo, da je spre- 
membo potrebno podpreti v tem smislu, naj se v vsakem primeru o tem izrečeta 
tako delovna organizacija kot tudi delavec sam, ko pride do tega. Naše stališče 
je v skladu s kongresno usmeritvijo, s poglavjem III., točka 5. 4, ki pravi: 
»Sindikati bomo sodelovali pri izpopolnjevanju sistema zaposlovanja ter se 
zavzemali, da tistemu delavcu, ki po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
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zavarovanju izpolnjuje pogoje za polno osebno pokojnino, preneha de ovno 
razmerje, v delovnem razmerju pa ostane lahko le v primeru, ce sta za to 
zainteresirana organ organizacije združenega dela in delavec sam.«. 

2. K 1. členu oziroma 171. členu predlagamo preciznejše besedilo. In sicer 
naj bi se zaradi nedvoumnosti kasnejše razlage tega člena določba v prvem 
odstavku spremenila tako, kot je zapisano v drugem odstavku, m sicer, da gre 
za zavarovalno dobo v dejanskem trajanju kot izpolnitev pogoja za pridobitev 
pravice do pokojnine in za s tem povezano pravico delovne skupnosti za odpoved 
delovnega razmerja in upokojitev delavca. ^ 

Predlog utemeljujemo s tem, ker bi bilo sicer možno razumeti, da ima 
delovna organizacija pravico odpovedati delovno razmerje tudi ob izpolnitvi 
pogoja z beneficirano dobo oziroma v zvezi s posebno delovno ali posebno zava- 
rovalno dobo. Takšna odločitev bi bila neracionalna in v nasprotju z usmeritvijo 
zakona, ki zasleduje cilj, da delavec ostane čim dlje v delovnem razmerju in se 
upokoji le ob lastni odločitvi. Delovna organizacija lahko delovno razmerje 
odpove, ko delavec izpolni idealne pogoje. 

3 Glede variante v 1. členu sodimo, da je racionalna in v skladu z našimi 
kongresnimi usmeritvami. Menimo pa, da bi kazalo razmisliti o tem, da se dela 
oziroma naloge, ki jih lahko opravlja delavec, ki ne more biti imenovan za dela 
oziroma naloge poslovodnega organa oziroma dela s posebnimi pooblastili, opre- 
delijo v posebnem družbenem dogovoru. 

4. Zaradi jasnosti naj bi se člen 171. b dopolnil tako, da bi se glasil. ^ 
»Delavec, ki je izpolnil polno delovno dobo z dejanskim trajanjem in želi 

ostati v delovnem razmerju in ki opravlja dela oziroma naloge, ki so zdravju 
škodljiva in na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, ne more 
več opravljati teh del oziroma nalog, ampak druga ustrezna dela in naloge.« 

Vprašljivo pa je, ali sodi ta člen v novelo tega zakona. Ce gre za sirsi 
pojav, bi morali razmišljati o reviziji, ki bo to vprašanje resila v zakonu 
celovito. .. 

5. Restriktivno možnost, da nekdo opravlja funkcijo poslovodnega delavca, 
v načelu podpiramo, vendar menimo, da je treba razmisliti o zgornji meji 55 ah 
60 let starosti. Zato bi kazalo proučiti, ali ne bi bilo možno starostne meje v teh 
primerih dvigniti ali zagotoviti drug način prožnejšega reševanja tega vprašanja. 
Vprašljiva je tudi rešitev, da se ta mesta opredelijo s posebnimi splošnimi akti 
delovnih organizacij. 

6. Glede restriktivne možnosti, da nekdo opravlja funkcijo delavca s poseb- 
nimi pooblastili in odgovornostmi, menimo, da kaže to urejati s posebnim 
družbenim dogovorom. Tako bi odpadla potreba po določanju tega, pri kateri 
delih in nalogah lahko delajo ti delavci. Ob tem kaže razmišljati tudi o tem, 
da je število delavcev s posebnimi pooblastili večje predvsem v delovnih orga- 
nizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela, medtem ko v temeljnih 
organizacijah združenega dela teh delavcev ni veliko. 

In končno. Osnutek zakona o delovnih razmerjih ne rešuje vprašanja delav- 
cev, ki opravljajo družbenopolitične funkcije. Prav je, da se to ne ureja z vidika 
pridobitve te funkcije. Menimo pa, da bi bilo smotrno, če bi veljala enaka rešitev 
za tiste, ki prevzemajo odgovorne družbenopolitične funkcije, za katere je pred- 
videno delo s polnim delovnim časom in ki naj bi za to prejemali tudi poln 
osebni dohodek. To pomeni, da bi tudi za te delavce veljala ureditev, da preje- 
majo le osebni dohodek, kar naj bi urejal družbeni dogovor, s katerim se dolo- 
čajo osebni prejemki voljenih in imenovanih funkcionarjev. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Besedo ima tovariš Vlado Janžič! 

Vlado Janžič: Dajem le pripombo k predlaganemu stališču, ki naj bi 
ga sprejel Družbenopolitični zbor k obrazložitvi tega zakona. Sicer pa načela 
zakona, kot so postavljena, podpiram. Namreč, v obrazložitvi, kot tudi v teh 
stališčih je glavna argumentacija za to, da je ta zakon treba sprejeti, nekajkrat 
napisana tako, da je to sklep XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. 
Menim, da je to zelo formalen pristop k tej rešitvi. V obrazložitvi bi bilo treba 
povedati dejanske družbene, in če je treba tudi politične razloge, zakaj spreje- 
mamo ta zakon, ali če hočete, razloge, ki so narekovali, da je XI. kongres 
Zveze komunistov Jugoslavije sprejel takšno stališče, ne pa se povsem formalno 
sklicevati na njegov sklep zato, da bi zagotovili izvršitev tega zakona. Tako 
formalno sklicevanje je pravzaprav neposredno v nasprotju s tem sklepom. 
Menim, da se je v zvezi s tem treba potruditi. Torej, to naj bi obravnavali kot 
diužbeni pojav, ki ga je treba tudi zakonsko urediti, ne pa reči, da ga urejamo 
zato, da zadostimo sklepom XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Tovariš Japelj je povedal, da smo včeraj na seji 
Predsedstva Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije obrav- 
navali osnutka obeh zakonov. Prisoten je bil tudi republiški sekretar za delo, 
ki je seznanjen s pripombami. 

Menim, da je prav,^da omenim še nekatera vprašanja, glede na to, ker sem 
delegat družbenopolitične organizacije. Sodim, da je popolnoma utemeljeno 
in pravilno, da se sprejme takšen zakon. Sedanji položaj je po našem mnenju 
celo vprašljiv, in sicer, ali je v skladu z ustavo in zakonom o združenem delu 
to, da lahko en in isti človek uživa vse pravice tako iz naslova minulega dela kot 
iz naslova živega dela. Ce bi kdo ta položaj ustavno-pravno proučil, bi ver- 
jetno prišel do tega, da to ne more biti. Osnutek tega zakona podpiramo tudi 
zaradi tega, ker je prihajalo v takem stanju do nekaterih anomalij. Obstoječa 
zakonska ureditev je seveda omogočala nekaterim kategorijam ljudi, da so 
lahko uveljavljali zakonske pravice, ki jih naša družba iz razumljivih razlogov 
ni sprejemala. Menim, da je v tem dan eden izmed bistvenih razlogov za spre- 
membo tega zakona. 

Hkrati pa smo tudi ugotovili, da je sprejemanje tega zakona zelo občutljivo 
vprašanje in da lahko prizadene določeno kategorijo ljudi pri reševanju njiho- 
vega lastnega materialnega položaja. Zaradi tega bi bilo treba proučiti tudi to 
stran problema, ki nastaja v zvezi s sprejemanjem takšnega zakona. 

Zaradi tega ni nobenega dvoma o tem, da podpiramo zakonsko rešitev, 
da ne more biti nekdo v pokoju in hkrati še redno polno zaposlen v organizaciji 
združenega dela. Smo za to, da se to mora zakonsko urediti, in sicer, eno 
ali drugo oziroma da se upokojencu omogoči še kakšno dodatno delo. 

Pripominjamo, da bi bilo prav, da predlagatelj zakona ugotovi, kakšni so 
dolgoročnejši interesi naše družbe pri reševanju problema zaposlovanja na tem 
področju. Ob reformi 1965. leta smo zelo težko, pa vendar uspešno dosegli, 
da se je za pet let podaljšala pokojninska in starostna doba in da je takrat 
bilo zelo jasno nakazano vprašanje, da bosta verjetno z rastjo življenjskega 



10. seja 585 

standarda, boljšimi pogoji dela itd. delovna in življenjska doba pri ljudeh 
naraščali, ne pa se zmanjševali. Rešitve tega zakona je treba opredeliti v tem 
smislu. Ali imamo interes, da grejo ljudje čimprej v pokoj, da živijo le na 
račun minulega dela, ali pa imamo interes, da ljudje delajo čimdlje in prispe- 
vajo čimveč svojih sposobnosti k celotnemu družbenemu razvoju. 

V Zvezi združenj borcev NOV Slovenije menimo, da se kot družba ne bi 
smeli braniti sposobnega dela, da bi morali sprejeti vsako učinkovito delo in 
ga gojiti. Seveda pa bi morali tisto delo, ki ni rentabilno in učinkovito, od- 
klanjati. 

Po sedanji zasnovi osnutka tega zakona bi moral iti s tem letom v pokoj prav 
vsakdo v Sloveniji, ki ima priznan status borca NOV pred 9. 9. 1943. leta, kar je 
delal 33 let po vojni. Ce ima priznan status borca NOV, sta mu za upokojitev 
potrebni še dve leti. Tako ima 35 let pokojninske dobe in s tem avtomatično 
izpolnjuje pogoj za upokojitev, čeprav lahko posebno pokojninsko dobo šteje 
samo enkrat in ne dvakrat. Vprašanje je, ali smo zainteresirani, da v ta zakon 
vključimo tako določbo. Menimo, da to ni dobro. Republiški sekretar za delo je 
povedal, da gre za izbirno pravico: tisti, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, lahko 
po dogovoru z delovno organizacijo ostane v delovnem razmerju oziroma se 
zaposli na določenih delovnih mestih. Menimo, da se sedaj od prvotnega kon- 
cepta zakona že odstopa in je ponujen tak koncept, da vsakogar zajame vsako- 
letna reelekcija oziroma vsakoleten razpis dela, ki ga opravlja. Tako se mora 
po vsej verjetnosti vsakdo prej ali slej odločiti, da zapusti tako delo. 

Menimo, da bi bilo prav, da se borci NOV, ki so šli v pokoj, lahko odločijo 
tako ali drugače in da bi seveda čimbolj sami reševali svoj materialni položaj 
z dopolnilnim delom, ne pa da ostajajo v breme družbe. Menimo, da je treba 
ta vidik zelo proučiti, kajti danes je 27 000 borcev NOV, ki imajo nižjo pokojnino 
od povprečnega osebnega dohodka v naši republiki. To je velika številka. 

Naše nadaljnje mnenje je bilo, naj bi ta zakon vseboval take rešitve, da bi 
bili čimbolj izenačeni pogoji tistega, ki dela v združenem delu in je še aktiven, 
ih tistega, ki je upokojen. Kaj menim s tem? Sedaj gre za trojno razliko. Prva 
je takrat, ko upokojenec ponovno stopi v delovno razmerje v združenem delu in 
sicer v zvezi z izbiro delovnega mesta, drugič, to delovno mesto je za delovno 
organizacijo dražje, in tretjič, tak upokojenec je bolj obdavčen. Menim, da bi 
bilo prav, če je nekdo zaposlen v združenem delu, da se tudi enako obravnava. 

Naj nekaj povem glede davka. Po zakonu o delovnih razmerjih gre sedaj 
tudi za vrste pogodb o delu. Ene šo tiste, ki se sklepajo za določena opravila, 
druge se nanašajo na kulturne, znanstvene in zdravstvene delavce. To bi bila 
sedaj tretja vrsta teh pogodb. 

Delavci, zaposleni na podlagi prvih dveh oblik pogodb o delu, so obdavčeni 
na temelju skupnega dohodka občanov. Upokojenec, ki bi se zaposlil honorarno, 
bi bil poleg tega obdavčen še z davkom na dohodek, ki ga dobi v delovnem 
razmerju v združenem delu. Menimo, da je tak položaj nevzdržen in da je tudi 
pravno vprašljiv. 

Prav tako menimo, da bi bilo celo prav, da se ne določajo delovna mesta, 
na katerih bi lahko delal delavec, ki ima pogoje za upokojitev, pa nadaljuje 
z delom. Pri tem gre za zelo različne primere. Menimo, da je treba ljudi 
presojati glede na njihove delovne sposobnosti in glede na oceno, kako oprav- 
ljajo svoje delo. Taka rešitev bi lahko pripeljala sedaj do tega, da bi na primer 
nekaj zelo uspešnih direktorjev, če lahko tako rečem, avtomatično moralo iti 
s svojih delovnih mest. Ali morajo iti vsi borci NOV, ki imajo priznan status 
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borca, pa so zaposleni v združenem delu na vodilnih mestih, takoj s teh delov- 
nih mest? 

Normalno bi bilo, če nekdo uspešno odgovarja za svoje delo in s svojimi 
rezultati izkazuje upravičenost, da ga opravlja, ter če je skupen interes njega 
in delovne organizacije, da tudi za naslednjo mandatno dobo opravlja to delo. 
Pri tem naj se seveda predvsem upoštevajo razlogi za rekreacijo, ne pa da osta- 
ne v delovni organizaciji zaradi tega, ker se mu ne upa nihče reči, da je ne- 
sposoben ali da so boljši kadri, ki bi lahko opravljali njegovo delo in se potem 
to rešuje po sili zakona. 

In končno moram še povedati, da se je pri nas postavilo tudi vprašanje 
izenačevanj kriterijev tudi za tiste, ki niso v delovnem razmerju v združenem 
delu, ampak so voljeni in imenovani. Navajalo se je, če gre za družbeno tako 
upravičen razlog, da moramo delavci v združenem delu biti kreativni, sposobni 
in da je to merilo 60 let starosti ali 35 oziroma 40 let delovne dobe, da je potem 
nerazumljivo, da ta isti kriterij velja za vsa druga področja, na katerih je v 
številnih primerih verjetno potrebna še večja kreativnost. 

Dobro bi bilo, če bi predlagatelj konkretne rešitve v predlogu zakona 
proučil tudi s teh vidikov, da potem ne bi prišlo do odprtih vprašanj, ki bi 
lahko povzročile take ali drugačne razprave. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Igor 
Uršič! 

Igor Uršič: Sicer nisem hotel razpravljati o tem vprašanju, ker smo 
o tem že tolikokrat govorili, vendar me je tovariš Mar kič spodbudil, da 
bom sodeloval v razpravi. 

V predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije smo to 
vprašanje postavili širše in bolj kritično. Hoteli smo dati v premislek, ali ne kaže 
dati nekaterih omejitev glede zaposlovanja in ponovne sklenitve delovnega raz- 
merja za delavce s posebnimi pooblastili, nismo pa hoteli narediti dveh kate- 
gorij ljudi, in sicer delavce v združenem delu in tako imenovane voljene funkcio- 
narje. Taka je bila namreč marsikje nekorektna interpretacija v javnosti. 

Temeljno nerazumevanje pravzaprav izhaja iz dejstva, da še danes žal — 
čeprav smo tudi v našem predsedstvu menili, da to ni v redu, obstaja mnenje, 
da za imenovane in voljene funkcionarje na vseh ravneh velja posebna ureditev 
o nekaterih nalogah in obveznostih, ki niso v celoti vključene v zakon o delovnih 
razmerjih. Od tod ta dvojni status in dvojna merila. Ko smo razpravljali o tem 
v Predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, smo izrecno 
poudarili — ne glede na to, da zanje ne velja zakon o delovnih razmerjih, ki se 
sedaj spreminja in dopolnjuje, da isto načelo kot za delavce v združenem delu 
velja tudi za imenovane in voljene funkcionarje. Le treba je narediti kreativen 
napor in sprejeti enoten zakon o delovnih razmerjih, ki bi rešil vsa vprašanja in 
odpravil to slabost, ki jo imamo v obstoječi zakonodaji, da namreč že z zako- 
nom pravzaprav opredeljujemo dvoje vrst opravljanja del in nalog. Tako ne bi 
bila mogoča razlaga, da so tovariši v družbenopolitičnih organizacijah, ko so 
razmišljali o tem, želeli ali sploh imeli kakršenkoli namen strukturirati ljudi 
in pravzaprav opredeliti dve kategoriji, in sicer imenovane in voljene oziroma 
tako rekoč posvečene funkcionarje in ljudi, za katere veljajo vse določbe zako- 
nov in naše družbene prakse. 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Tovariši delegati! Ce dovolite, bi prekinila 
razpravo k 4. in 5. točki in bi se vrnili k 3. točki dnevnega reda, da 
bi nas lahko tovariš Globačnik v imenu delovne skupine obvestil o spremembah 
stališč in mnenj zbora k zvezni resoluciji. Tako da bi se lahko nadaljeval 
usklajevalni postopek, ker sta preostala dva zbora končala razpravo o zvezni 
resoluciji in čakata na nas. Prosim, besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da vas v telegraf- 
skem stilu obvestim o tem, kaj predlagamo, da bi ta zbor sprejel k stališčem 
in pripombam k zvezni resoluciji. 

Na podlagi pripomb tovariša Bulca predlagamo, da se na 2. strani v 3. točki 
za oklepajem besedilo spremeni tako, da se glasi: »Vse druge investicije pa je 
treba zelo selektivno ponovno preveriti.« Zadnji stavek tega odstavka 
pa se črta in se nadomesti z besedilom, ki naj se glasi: »Investicije v dejavnosti 
posebnega družbenega pomena so dobile in imajo posebno družbeno podporo, 
vendar je tudi pri tem treba vztrajati pri kriterijih, dogovorjenih v srednjeroč- 
nem planu. Zaradi nekaterih zaostajanj oziroma novih spodbud pa ni razlogov, 
da bi se za te investicije uveljavil vzporedni ekonomski sistem.« 

Prav tako na 3. strani v drugem odstavku v deveti vrsti predlagamo za 
besedo »zmanjša« besedilo, ki naj se glasi: »in v tem smislu je nujno prilagoditi 
tudi strukturo obveznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije«. V istem odstavku 
se v četrti vrsti zapišeta za besedama »blagovni tokovi« besedi »denarni tokovi«. 
To je bila očitno tiskarska napaka. 

Na 3. strani naj se za četrtim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Predloženo besedilo resolucije naj se, kolikor je maksimalno možno, uskladi 
z določbami zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije, resolucije za naslednja obdobja pa naj se pripravijo v celoti in 
dosledno v skladu s citiranim zakonom. Resolucija naj dejansko pomeni izved- 
beni akt izvajanja srednjeročnega plana za predvideno leto in naj vsebuje ocene, 
kje pri izvrševanju plana zaostajamo, smeri delovanja ekonomske politike s pred- 
videnimi ukrepi na tistih področjih, ki so v pristojnosti federacije, napotila 
ostalim subjektom samoupravnega planiranja, organizacijam združenega dela, 
republikam in avtonomnima pokrajinama o tistih vprašanjih, ki so v njihovi 
pristojnosti, pa je treba zaradi uresničevanja skupno dogovorjenega razvoja delo- 
vati nujno enotno.« 

Predsednica Tina Tomlje: Želi kdo razpravljati o predlogih dopolni- 
tev in sprememb k stališčem in pripombam k osnutku zvezne resolucije? (Nihče.) 
Se strinjate s pravkar prebranimi dopolnitvami in spremembami stališč in 
mnenj k osnutku zvezne resolucije? (Da.) V tem primeru bo predsednik Odbora 
tega zbora za družbenoekonomske odnose lahko v skupini delegatov posredoval 
predloge zbora za spremembe in dopolnitve stališč in mnenj zbora k osnutku 
zvezne resolucije. 

Vračamo se na 4. in 5. točko dnevnega reda. 
Besedo je želel tovariš Stane Markič. 

Stane Markič: Ceje sedaj izzvenelo iz moje razprave tako, da gre za 
določen ukrep, katerega uresničevanje naj bi sprožila Zveza komunistov, da pa 
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vse drugo govori zoper, menim, da tega ne bi smeli tako razumeti, ker v bistvu 
v Zvezi združenj borcev NOV soglašamo, da se sprejme to načelo. Kako ga 
uresničiti, pa je drugo vprašanje. Verjetno bi bilo dobro, da predlagatelj prouči, 
kakšne so posledice različnih dodatnih izvedbenih meril. Pri tem opozarjamo 
na nekatera vprašanja. Moram pa reči, da to, kar je na koncu rekel tovariš 
Uršič glede usmeritve Predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije v zvezi z družbenopolitičnimi delavci in delavci v družbenopolitič- 
nih skupnostih, nikjer ni jasno rečeno. Razprave v tej smeri pa so. Menim, da bi 
bilo prav, da se glede tega opredelijo ista merila, tako, da bi se to jasno vedelo. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Ali želi še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Viktor Stopar! 

Viktor Stopar: Včeraj je Predsedstvo Republiškega odbora Zveze 
združenj borcev NOV Slovenije razpravljalo o tem predlogu in sem prišel neko- 
liko v nasprotje z mnenjem Predsedstva, ker sem izjavil, da se s tem zakonom 
ne strinjam. Danes poudarjam, da se ne strinjam s takšnim besedilom tega 
zakona ■— morda sem včeraj nekoliko prehitro dal to izjavo, kakršno je bilo 
predloženo, in to iz naslednjih razlogov: 

2e sama razprava o tej moji izjavi, ki sem jo dal v Predsedstvu, je pokazala, 
da ima ta zakon toliko lukenj, da je res treba razmisliti o tem, ali se spremembe 
tega zakona nekoliko drugače pojmujejo, kot so formulirane. Tako je bilo ugo- 
tovljeno, da ta zakon nič ne prizadene tistih upokojencev, ki niso upokojeni 
po tem zakonu, konkretno vojaških upokojencev, ki jih je v SR Sloveniji zelo 
veliko, kar pomeni, da se ta zakon ne nanaša nanje. 

Nisem nevoščljiv, ker se to ne nanaša nanje. Na vsak način bo med ljudmi 
nastal spor, in sicer v tem smislu »Skupaj sva se borila, skupaj sva hodila na 
delo, sedaj pa imaš ti take pravice, jaz pa drugačne pravice.« To se mi zdi že 
vnaprej zelo krivično in nemogoče. Po drugi strani pa s tem zakonom tudi nis 
mo preprečili tega, da bi se borci NOV in drugi zaposlovali pri privatnikih in 
pri ni j h delali brez vsakega nadzorstva, da si pri njih služijo kruh in da pri- 
vatniki na njihov račun bogatijo. Tisti, ki imajo osnovna sredstva, gostilno in 
podobno premoženje, se lahko bogatijo na račun teh ljudi, ki v družbi ne sme- 
jo delati, smejo pa delati za dobiček privatnika. 

Tretje, kar me je sedaj pravzaprav najbolj izpodbodlo, da razpravljam, je 
razprava tovariša Japlja, ki je rekel, da borcev NOV to ne sme prizadeti. 
Menim, da delavcev sploh to ne sme prizadeti. Borčevska zakonodaja, ki to 
ureja, je zvezna zakonodaja. Menim, da je tovariš Japelj imel v mislih, kar je 
včeraj povedal sekretar za delo, namreč da je še 909 takih borčevskih upoko- 
jencev, ki ne dosežejo 5000 dinarjev pokojnine, in da bi bilo treba zanje uvelja- 
viti posebno ureditev. 

Menim, da bi bilo treba za te ljudi uveljaviti posebno ureditev. Tako, kot je 
postavljeno, pa ne bi bilo prav. Pri svojem dolgoletnem, kar 50-letnem revolucio- 
narnem delu in skoraj tolikšnem članstvu v Partiji namreč nikdar nisem slišal, 
da se je Partija borila za komuniste, med štiriletno osvobodilno vojno nikdar 
nisem slišal, da se partizani borijo za borce, ampak da se borijo za slovenski 
narod, za delavce, za Jugoslovane, za proletariat in proti izkoriščevalcem. Zato 
bi prihajalo do sporov, če bi sprejeli posebno zakonsko določbo, da borci z niz- 
kimi pokojninami smejo delati, preostali državljani pa ne smejo. 
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Predsednica Tina Tomlje : Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovarišica Majda Gaspari! 

Majda Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K razpravi so me spodbudili tisti poudarki iz dosedanje razprave, ki bi se 
jih dalo razumeti tudi tako, kot da s spremembami, ki jih uvajamo, pravzaprav 
poslabšujemo ali zaviramo možnosti, da bi ljudje delali. Menim, da je temeljna 
intencija tega celotnega pristopa prav nasprotna. Ves čas smo tudi v družbeno- 
političnih organizacijah, ko smo o tem razpravljali, pravzaprav ponavljali, da je 
temeljno izhodišče za spremembo teh dveh zakonov in tudi za našo dolgoročno 
dejavnost prav v tem, da si moramo prizadevati, da bi delavca čim dlje časa 
vzdrževali v dejavnem delovnem razmerju, pri čemer bi v tem času seveda tudi 
bil dejansko nagrajevan po delu, ko bi pa odšel v pokoj, naj bi njegova pokojnina 
izražala njegov celoten delovni prispevek, pri čemer bi se v njej izražala tudi 
rast družbenega blagostanja, ki se v času njegovega statusa upokojenca realizira 
z delom aktivne generacije. To pa seveda pomeni, da moramo biti seveda dosled- 
no načelni, ko obravnavamo konkretna vprašanja. Zlasti bomo morali biti zelo 
načelni takrat, ko bomo razpravljali o številnih vprašanjih, ki nas še vedno 
tudi težijo v tej naši usmeritvi; seveda glede skrajševanja sedanje delovne 
dobe. Veste, da je 15 ali 16 skupin, ki terjajo beneficiran delovni staž, in da gre 
za zelo vplivne tovariše, ki se tudi potegujejo za posamezne skupine. Tudi 
ko smo na zadnji ali predzadnji seji zbora razpravljali o varstvu nekaterih skupin 
udeležencev NOV oziroma žrtev fašističnega nasilja, je bilo seveda nesporno 
razumeti, da gre v teh zahtevah predvsem za uveljavljanje statusa, na podlagi 
katerega pravzaprav bodo te kategorije delale manj časa in si že lahko uve- 
ljavile polne pravice iz dela. 

Menim, da moramo seveda imeti pred seboj to našo temeljno družbeno 
usmeritev, da moramo biti pripravljeni proti toku plavati takrat, kadar se plava 
proti toku in takrat, kadar se bomo srečevali in se že srečujemo s številnimi 
konkretnimi predlogi in sugestijami, ki temu nasprotujejo. Seveda pa menim, 
da se moramo vsi sedaj tudi zelo trdno usmeriti tako, da pospešimo delo pri 
sistemu nagrajevanja po delu in uskladitvi pokojninskega sistema s sistemom 
nagrajevanja, kar bo nesporno dalo trdnejšo osnovo tej naši usmeritvi, naj 
ljudje delajo čim dje. Seveda se bomo v tem kontekstu tudi zelo kmalu srečali 
s predlogi o podaljšanju starostne meje od sedanjih 55 in 60 let na več, pa tudi 
s predlogom o izenačevanju delovne dobe moških in žensk, kar vse ne temelji 
na objektivnih kazalcih našega zdravja, naše življenjske dobe in naših delovnih 
sposobnosti. 

Na to sem hotela opozoriti le zato, da se ne bi zdelo, kot da smo v Zvezi 
komunistov sprožili določene spremembe zaradi tega, da bi ljudem preprečevali 
delati, ampak ravno nasprotno. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Gasparijeva! Zeli 
še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Andrej Grahor, republiški sekretar 
za delo! 

Andrej Grahor: Hvala za podporo načelom teh dveh zakonov. Tova- 
rišu Stanetu Markiču pa odgovarjam, da ni v besedilu osnutka zakona nikjer 
napisano, da bi s 35 leti pokojninske dobe kdo moral prenehati z delom. Tega 
v osnutku zakona ni. Borčevska pravica, da borec sam izbere, ali se mu šteje 
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pokojninska doba v dvojnem ali v enojnem trajanju, ni s tem besedilom nikjer 
spremenjena. Ta pripomba ne drži. Vse druge pripombe so precej upravičene, 
tako da jih bo moral predlagatelj temeljito proučiti pri izdelavi predloga zakona, 
in se zanje zahvaljujem. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Zaklju- 
čujem razpravo. Prosim delovno skupino delegatov, da v 15-minutnem odmoru 
oblikuje stališča zbora. 

Delegate pa prosim, da ostanejo v dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.45 in se je nadaljevala ob 15.10.) 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Nadaljujemo razpravo v 4. in 5. točki 
dnevnega reda. 

Zbor obveščam, da je delovna skupina uspela pripraviti stališča k obema 
predlogoma za izdajo zakonov z osnutkoma zakonov. 

Stališča k predlogu za izdajo in osnutku zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih razmerjih, oblikovana na podlagi razprave v zboru, 
bo povedal tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik : Predlagam, da zbor sprejme tale stališča: 1. in 3. točka 
prejšnjih stališč ostaneta nespremenjeni, 2. in 4. točka pa se spremenita, in sicer 
se 2. točka spremeni, 4. točka pa je nova. Predlagam zboru v sprejetje naslednje 
besedilo: 

1. točka ostane v dosedanji obliki, ker ne gre za pripombo tovariša Vlada 
Janžiča oziroma je ni mogoče razumeti v tem smislu. Gre za ugotovitev, ne pa 
za sklicevanje. 1. točka torej ostane v istem besedilu in bi se glasila: »1. Druž- 
benopolitični zbor ugotavlja, da je predlagatelj upošteval resolucijo XI. kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije, ki zavzema odklonilno stališče do pojava, da 
ljudje, ki so še sposobni za delo, odhajajo v pokoj, pa se potem ponovno in 
s polnim osebnim dohodkom zaposlujejo na istem ali drugem delovnem mestu.« 

»2. Družbenopolitični zbor podpira variantno rešitev predlagatelja k 1. členu 
osnutka zakona, s katerim se spreminja 171. člen zakona o delovnih razmerjih. 
Zbor meni, da če je že treba urediti vprašanja iz drugega in tretjega odstavka 
predlaganega 171. člena, je primerneje, da se opredelijo in urejajo z družbenim 
dogovorom o uresničevanju kadrovske politike v Socialistični republiki Sloveniji 
in da se z ustrezno določbo dopolnijo načela in merila kadrovanja za opravljanje 
najodgovornejših nalog in funkcij.« 

3. točka bi ostala v istem besedilu, in sicer: »3. Družbenopolitični zbor 
predlaga pristojnima zboroma Skupščine SR Slovenije, da sprejmeta predlog 
za izdajo tega zakona skupaj z njegovim osnutkom.« 

4. točka je nova in v bistvu proceduralni sklep: »4. Pri pripravi predloga 
zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva tudi mnenja, predloge 
in pripombe, izražene na seji Družbenopolitičnega zbora ter na sejah delovnih 
teles Skupščine SR Slovenije in zbora.« 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli kdo razpravljati o predlaganih sta- 
liščih? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, bomo glasovali o predlogu stališč 
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
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razmerjih z osnutkom zakona, in sicer v besedilu, ki ga je pravkar prebral 
tovariš Miro Gošnik. 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 Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih, z osnutkom zakona, v besedilu, ki ga je predlagala skupina delegatov. 

Prosim tovariša Janeza Japlja kot predstavnika delovne skupine delegatov, 
da seznani zbor s predlaganimi stališči k predlogu za izdajo in osnutku zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju! 

Janez Japelj: Predlog stališč, ki ste ga prejeli, bi dopolnili toliko, 
da bi se glasil takole: 

».Stališča Družbenopolitičnega zbora k predlogu za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
z osnutkom zakona: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je predlagatelj upošteval resolucijo 
XI. kongres Zveze komunistov Jugoslavije, s tem, da je z osnutkom zakona 
odpravil dvojni status iste osebe, delavca v združenem delu in upokojenca, ter 
predvidel možnost reaktivizacije. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga, naj se ponovno ocenijo, na podlagi 
predlogov delovnih teles Skupščine SR Slovenije, predlagane rešitve v 4. členu 
osnutka zakona o uvedbi posebnega prispevka, ki naj bi ga plačeval upokojenec, 
ki sklene pogodbo o delu. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma Skupščine SR Slo- 
venije, da sprejmeta predlog za izdajo tega zakona skupaj z njegovim osnutkom. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteva tudi mnenje, predloge in pripombe, izražene na seji Družbenopolitič- 
nega zbora ter v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in zbora.«. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ali želi kdo razpravljati o pred- 
logu stališč k predlogu za izdajo in osnutku zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju? (Nihče.) Ker nihče ne 
želi razpravljati, dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju z osnutkom tega zakona in sicer v besedilu, ki ga je pravkar prebral 
tovariš Janez Japelj. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom tega zakona, v besedilu, ki ga 
je predlagala skupina delegatov. Na podlagi 20. člena poslovnika Družbeno- 
političnega zbora bom sprejeta stališča poslala pristojnima zboroma Skup- 
ščine SR Slovenije in predlagatelju. S tem zaključujem obravnavo 4. in 5. točke 
dnevnega reda in se vračam na obravnavo 3. točke dnevnega reda. 

Podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik se je vrnil s seje 
delovne skupine delegatov, ki je usklajevala stališča in menja k osnutku 
zvezne resolucije. Prosim ga, da o tem poroča. Besedo ima tovariš Jože 
Globačnik! 
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Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Z vsebino dopol- 
nitev k stališčem in pripombam k osnutku resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije v 1979. letu ste bili seznanjeni, preden je de- 
lovna skupina delegatov odšla na usklajevanje. Obveščam vas, da smo v 
skupini uskladili besedilo in sprejeli nekatere povsem redakcijske popravke, ki 
pa vsebine predloga, take, kot smo se poprej o njej dogovorili, ne spreminjajo. 
Člani delovne skupine so sprejeli obveznost, da bodo na današnji seji tega 
zbora sprejeta stališča zagovarjali v zborih, v katerih so jih izbrali za to 
delovno skupino. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik! Ker se je 
zbor že prej strinjal z dopolnitvami predlaganih stališč in mnenj k osnutku 
zvezne resolucije, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

,1. Družbenopolitični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v 1979. letu. 

2. Družbenopolitični zbor sprejema stališča, predloge in pripombe, vse- 
bovane v predlogu stališč in pripomb delovne skupine delegatov in v ocenah, 
stališčih in pripombah Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, ki naj se dopolnijo s pripombami, predlogi in mnenji delegatov, iz- 
raženimi na seji zbora, ki so v skladu z osnovno usmeritvijo, ter posredujejo 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije kot stališča, predloge in mnenja zbora. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, da da v skladu s stališči, predlogi in mnenji Skupščine Socialistične 
republike Sovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu resolucije. 

Zeli kdo izmed delegatov razpravljati o predlaganem sklepu? (Nihče.) Glede 
na to dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na z adn j o oziroma 6. točko dnevnega reda, to 
je na predloge in vprašanja delegatov. 

Želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? Besedo ima tovariš Vili Vindiš! 

Vili Vindiš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Postavil bom vprašanje, ki se dejansko navezuje na odgovor, ki mi ga je dala 
Izobraževalna skupnost Slovenije na prejšnji seji zbora na postavljeno de- 
legatsko vprašanje. Z odgovorom nisem bil zadovoljen, ker pušča precej od- 
prtih vprašanj. 

Zaradi tega prosim Izobraževalno skupnost Slovenije, da svoj odgovor do- 
polni tako, da mi odgovori še na naslednja vprašanja: 

1. Zakaj ni enotna delovna skupina oblikovala normativov za gradnjo do- 
mov učencev in študentov, zaradi česar imamo sedaj normative za učence in 
enotne kriterije za študente? Prav tako me zanima, zakaj so bili sprejeti v 
različnih letih. 

2. Na podlagi katerega družbeno verificiranega prostorskega programa so 
bili izdelani kriteriji za gradnjo študentskih domov? Želim vedeti, kdo so vsi 
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zainteresirani, ki jih Izobraževalna skupnost Slovenije navaja v dogovoru, in 
kdaj so verificirali prostorski program. 

3. Zanima me, če je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije spre- 
jela idejni projekt »Stavbarja« Maribor kot odločilen za enotne kriterije, zakaj 
in kdaj. 

4. Kateri družbeni razlogi utemeljujejo, da pri gradnji študentskih domov 
ni treba zagotoviti spremljajočih objektov, kot so kuhinjski obrat, pralnica in 
upravni prostori, ki niso zajeti z enotnimi kriteriji? Zato se seveda postavlja 
vprašanje, kdo bo to dodatno financiral in tudi planiral. 

5. V zvezi s točko Ad 1 v odgovoru Izobraževalne skupnosti Slovenije 
vprašujem, kaj še sodi zraven, ker se stavek konča z: »-itd.-«, to pa lahko pomeni 
veliko ali pa nič. 

Sedaj ne vem, ali naj postavim to vprašanje po 43. členu poslovnika ali pa 
naj se odgovor na to vprašanje navezuje na prihodnjo sejo Družbenopolitičnega 
zbora. Glede tega sem v dilemi. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Sedaj ne morete dobiti odgovora. 

Vili Vindiš: Vprašanje je le, ali naj dobim odgovor v osmih dneh 
ali na prihodnji seji zbora? 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Dobili boste ustni odgovor na prihodnji 
seji zbora. 

Želi še kdo postaviti delegatsko vprašanje v okviru te točke dnevnega reda? 
(Nihče.) Ker nihče ne želi več postaviti delegatskega vprašanja, je dnevni red 
10. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan. Zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 15.20.) 

38 



11. seja 

(6. decembra 1978) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 11. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Odsotnost so opravičili delegati: Roman Albreht, Geza Bačič, Vito Habjan, 
Vlado Janžič, Janez Japelj, Teodora Krpan, Zoran Polič, Jožefa Rakun, Luisella 
Ravalico, Stane Repar, Igor Uršič in Angelca Vrbnjak. 

Preden pričnemo sejo, predlagam zboru, da izvoli delegata, ki mi bo po- 
magal voditi sejo. Predlagam tovariša Štefana Stroka, Kdor je za moj predlog, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet in prosim tovariša Stroka, da zasede 
svoje mesto v predsedstvu zbora. 

Z dopisom z dne 20. 11. 1978 sem na predlog delovnih teles umaknila z 
dnevnega reda 4. točko, in sicer 

— uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

Preden bom prebrala dnevni red, predlagam še eno spremembo. Glede na 
to, Republiški sekretariat za industrijo, ki je predlagatelj dveh današnjih točk 
dnevnega reda, in sicer predloga obrtnega zakona in problematike drobnega 
gospodarstva, nima dovolj predstavnikov za vse tri zbore, bom obe točki po- 
maknila naprej, tako da bi lahko predstavniki predlagatelja najprej sodelovali 
v naši razpravi, nato bi se udeležili še razprave v preostalih dveh zborih. 

Glede na povedano predlagam naslednji dnevni red: 
1. razvojna problematika drobnega gospodarstva v Socialistični republiki 

Sloveniji; 
2. predlog obrtnega zakona; 
3. osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 
4. osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah 

samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih; 
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5. Predlog za izdajo zakona o sistemu družbenopolitičnega planiranja in 
o družbenem planu Socialistične republike Slovenije; 

6. predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri 
urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in 
temeljnimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnev- 
nikov; 

7. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije za leto 1979; 

8. volitve in imenovanja; 
9. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje stališča k 3., 4. in 6. točki dnevnega reda. 

Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) To 
pomeni, da se strinjate s predlaganim dnevnim redom? i{Da.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog dnevnega reda. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 

delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zborom 
občin poslušali uvodno besedo k: 

1. osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki jo bo 
podal Dušan Šinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in k 

2. predlogu za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije, ki jo bo podal Jože Zakonjšek, 
član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega ko- 
miteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. 

Predlagam, da skupaj s preostalima dvema zboroma poslušamo tudi ob- 
razložitev stališč, mnenj in predlogov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k predlogom nekaterih zveznih aktov, ki opredeljujejo ekonomsko politiko 
v 1979. letu. ki jo bo podal tovariš Jernej Jan, član Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate v veliko dvo- 
rano Republiške skupščine. Po končanem skupnem zasedanju bomo kot po na- 
vadi nadaljevali sejo v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 11.00 uri.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Ivan Kogovšek, podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za industrijo, bo uvodno obrazložil 1. točko 
dnevnega reda. 

Prosim besedo ima tovariš Ivan Kogovšek! 

Ivan Kogovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da pred razpravo o razvojni problematiki drobnega go- 
spodarstva v Socialistični republiki Sloveniji opozorim na nekatera vprašanja, 
ki so pomembna za oblikovanje stališč in sklepov o tem gradivu. 

Drobno gospodarstvo poimenujemo v tem gradivu razvoj spremljajoče in 
dopolnilne dejavnosti majhne industrije in obrti kot dopolnilo matični indu- 
strijski, turistični in drugi družbeni proizvodnji. S tem pa se nikakor ne opu- 
38* 
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ščajo vpeljani pojmi, kot so obrt, gospodarstvo in podobno, ampak je drobno 
gospodarstvo skupen izraz, ki če upoštevamo tehnologijo in dejavnosti, pokriva 
drobno industrijsko in obrtno proizvodnjo ter manjše obrate v gostinstvu, tako 
v združenem delu kot tudi v individualnem sektorju ter v različnih oblikah 
njegovega združevanja in povezovanja v združeno delo. Zato pojma drobnega 
gospodarstva ne moremo poistovetiti s panogami ali vejami gospodarskih de- 
javnosti, ampak daje ta pojem specifično obeležje majhnim produkcijskim 
enotam, predvsem delovno intenzivnim dejavnostim, ki se lahko nenehno in 
hitro prilagajajo razvoju gospodarstva in potrebam prebivalstva v določenem 
območju. 

Zaradi teh svojih lastnosti in možnosti policentričnega razvoja ob razme- 
roma majhnih naložbah na enega delavca je drobno gospodarstvo in v njegovem 
okviru samostojno osebno delo čedalje pomembnejši dejavnik za naš celoten 
gospodarski in družbeni razvoj, kajti smotrna organiziranost sodobne industri- 
je ter uvajanje velikoserijske proizvodnje in sodobne tehnologije v proizvodnjo 
sta nujno povezani z ožitvijo in izločanjem iz proizvodnje tistih izdelkov in pol- 
izdelkov, ki se izdelujejo v majhnih količinah ali po individualnih naročilih. 
Zato je treba vzporedno z razvojem velike industrije, turizma in druge 
družbene proizvodnje razvijati tudi tako imenovane spremljajoče dejavnosti 
družbenoindustrijske in obrtne produkcije izdelkov in sestavnih delov za zado- 
voljevanje potreb velike industrije, za popestritev ponudbe teh proizvodov in 
storitev. Krepitev drobnega gospodarstva za zadovoljevanje potreb industrije 
in prebivalstva pomeni torej krepitev celotnega gospodarskega potenciala in 
bogatitev trga. 

Drobno gospodarstvo pa pogosto pomeni celo temeljni člen določenih pro- 
dukcij možnosti. Neredko pa je podlaga rasti industrije, o čemer nam pričajo 
številni primeri razvojne poti nekaterih naših delovnih organizacij. Razvoj 
drobnega gospodarstva je posebno pomemben z vidika zaposlovanja, ki lahko 
vpliva na povečanje delovnega angažiranja prebivalstva, na razvoj drobnih 
inventivnih dejavnosti in na smotrnejše zaposlovanje delavcev iz industrijskih 
in drugih gospodarskih območij, zlasti kadar je to potrebno zaradi spremenjenih 
tržnih, tehnoloških in drugih razmer. 

Zaradi specifičnih lastnosti delovno intenzivnih dejavnosti drobnega go- 
spodarstva se namreč odpirajo možnosti za hitrejšo in vsestransko zaposlitev 
delavcev, ki si na višji stopnji strokovnega dela zagotavljajo tudi realno višji 
osebni dohodek. 

Prednosti razvoja drobnega gospodarstva se kažejo tudi v nezadostno raz- 
vitih območjih -pri poživitvi gospodarskih dejavnosti. Kaj kmalu pa lahko 
drobno gospodarstvo postane eden izmed pomembnejših virov dohodka za 
pokrivanje gospodarske in družbene infrastrukture krajevnih skupnosti in šir- 
ših območij. 

Večja in hitrejša disperzija enot drobnega gospodarstva pa je velikega 
pomena tudi iz obrambnega vidika, zlasti v razmerah splošnega ljudskega od- 
pora, zaradi širjenja tehnične kulture, enakomernejšega in uravnovešenejšega 
gospodarskega in družbenega razvoja, zaposlovanja zdomcev in zaviranja do- 
populacije podeželja. Pri tem je še posebnega pomena odpiranje novih pro- 
dukcijskih enot s strani večjih delovnih organizacij, tako, da jih celovito vklju- 
čijo v gospodarske tokove ter v reprodukcijske in dohodkovne odnose. 

Poslovno-tehnično sodelovanje in dajanje pomoči s strani nosilcev, zlasti 
glede projektiranja, razvoja tehnologije, raziskav trga in podobno, da mora 
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postati trajna oblika sodelovanja, ki naj temelji na vzajemnem interesu. S 
tem si tudi matična industrija zagotavlja poslovne odnose s tehnično-tehno- 
loško in ekonomsko usposobljenimi poslovnimi partnerji, ki povečujejo njeno 
konkurenčno usposobljenost in reprodukcijsko sposobnost. 

Drobno gospodarstvo je namreč značilno tudi po tem, da ob relativno niz- 
kih naložbah z uporabo sodobne tehnologije dosega optimalne rezultate. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ko govorimo o drobnem gospodarstvu, mo- 
ramo torej upoštevati številne majhne delovne organizacije, ki zaposlujejo 
manjše število delavcev, okoli 100 ali nekaj več delavcev, ter individualni 
sektor, v katerem se praviloma lahko zaposli le do pet delavcev. Vendar pa 
šteje ta individualni sektor drobnega gospodarstva pri nas nad 72 000 delovnih 
ljudi, to je več kot polovico vseh delovno angažiranih ljudi, ki delajo na 
področju drobnega gospodarstva. 

Zato je drobno gospodarstvo pomemben dejavnik pri vključevanju samo- 
stojnega osebnega dela in sredstev občanov v procese družbene reprodukcije. 
Prek različnih oblik osebnega dela, ki v naših razmerah postaja sestavni del 
socialističnega dela in ob njegovem povezovanju z združenim delom specifična 
oblika združenega dela, pa se odpira pot novim samoupravnim družbenim in 
ekonomskim odnosom tudi na tem področju, in sicer posebej s pospeševanjem 
in širjenjem pogodbenih organizacij združenega dela. 

S tem se odpirajo še večje možnosti za ustvarjenje novih ekonomsko in 
tehnološko optimalnih majhnih zmogljivosti, ki pokrivajo prostor med zmo- 
gljivostmi klasičnega opravljanja gospodarskih dejavnosti s samostojnim oseb- 
nim delom ter med mejno zmogljivostjo organizacij združenega dela. Tako 
usmeritev omogočata ustava in zakon o združenem delu. 

Dosledna uporaba ustavnih načel o osebnem delu ob določbah v zakonu 
o združenem delu in v pričujočem novem obrtnem zakonu ter vsestranska pod- 
pora družbe lahko precej pripomoreta h krepitvi materialne osnove in sta- 
bilnosti tega sektorja združenega dela in pospešita tendence njegove sociali- 
stične preobrazbe. 

Tudi individualni sektor samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti 
občanov je zelo pomemben za naš celotni gospodarski in družbeni razvoj, zlasti 
še za izpopolnjevanje gospodarske strukture. Zatgotavlja namreč široko izbiro 
blaga in storitev, ki jih ni mogoče rentabilno proizvajati v velikih organizaci- 
jah združenega dela. Ustvarja pa tudi pogoje za hitrejšo rast življenjske ravni 
ter prispeva k zadovoljevanju čedalje bolj razvitih potreb gospodinjstev in ob- 
čanov po raznih storitvah in končno, kar je še posebej pomembno, povečuje 
obseg zaposlovanja in delovno angažiranje prebivalstva. Na področju osebnega 
dela torej še zdaleč nismo izkoristili vseh možnosti, ki jih imamo za razvoj tega 
dela na sedanji stopnji proizvajalnih sil naše družbe. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ne bi rad ponavljal, kar je bilo povedano o 
razvojni problematiki, o dosedanjih doseženih rezultatih in problemih, ki sprem- 
ljajo razvoj drobnega gospodarstva, čeprav menim, kar naj ne izzveni ne- 
skromno, da je prav v tem srednjeročnem obdobju bil storjen velik korak 
naprej, in to prav po zaslugi v srednjeročnem planu jasno opredeljene politike 
in jasno opredeljenih ciljev, ki čedalje bolj dobivajo svoje mesto v družbenih 
planih občin, krajevnih skupnosti in delovnih organizacij. 

Iz nanizanih problemov, ki spremljajo prilagajanje drobnega gospodarstva 
potrebam gospodarskega in družbenega razvoja v Socialistični republiki Slo- 
veniji, ter iz ugotovitev, sklepov in predlogov se zrcalijo številne dejavnosti in 
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naloge, ki jih bo treba operacionalizirati glede na razmere in konkretne 
probleme v določenih okoljih. Te naloge, ukrepe in dejavnosti je treba opre- 
deliti kot povsem konkretne in nujne ter določiti posamezne nosilce in roke. 
Nekatere naloge, pomembne za izvršitev srednjeročnega načrta, pa so že opre- 
deljene v osnutku resolucije za 1979. leto, druge pa so dolgoročnejšega značaja 
in terjajo kontinuirano delovanje vseh dejavnikov, in sicer krajevnih skup- 
nosti, občinskih skupščin, Gospodarske zbornice Slovenije ter njenih splošnih 
združenj in družbenopolitičnih organizacij. 

Prepričan sem, da bo ocena razvojne problematike drobnega gospodarstva, 
obogatena z današnjo delegatsko razpravo in sklepi, solidna podlaga in trdna 
opora za konkretno operativno delo in dejavnosti na vseh ravneh našega druž- 
benega in gospodarskega delovanja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Zeli poročevalec Odbora tega zbora za 
družbenoekonomske odnose dopolniti poročilo? (Ne želi.) Začenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Besedo želi tovariš Jože Globačnik, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije. Prosim! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Kot član Republiškega sveta za gospodarsko politiko in ekonomski razvoj 

imam za svojo moralno obveznost, da opozorim zbor na problem, ki smo ga 
sicer vključili v poročilo k predlogu obrtnega zakona. Drugače tega nismo mogli 
storiti. Kajti, če bi besedilo, v katerem terjamo, da je treba urediti promet 
s poslovnimi prostori v zasebni lasti, potem ko obrtnik preneha s svojim delom, 
želeli uvrstiti v normativni del oziroma vztrajati pri prvotnem stališču tega 
sveta, bi pravzaprav že odbor moral predlagati, da zakon ne pride v redni po- 
stopek. Tega pa nismo želeli storiti, neodvisno od tega, da je ta svet izrecno 
vztrajal, ko je razpravljal o predlogu tega zakona, da je treba v skupščinski po- 
stopek sočasno vključiti predlog obrtnega zakona in tudi zakon o prometu s po- 
slovnimi prostori. Torej, Svet je pri tem izhajal, po mojem mnenju, iz povsem 
utemeljenega stališča, da bi časovno razmaknjeno urejanje po vsebini sorodne 
materije lahko vnašalo na področje zasebnega dela obrti pravno negotovost. 
Torej je na podlagi tega Sveta sprejel stališče, naj bi se sočasno obravnavala 
predloženi zakon in še zakon o prometu s poslovnimi prostori. 

Moram reči, da je odbor upošteval, ko je razpravljal o tem problemu, 
upoštevajoč stališča tega sveta, nekatere razloge, ki jih je navedel Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije kot predlagatelj v Odboru. Upošteval je namreč 
dejstvo, da je iz povsem objektivnih razlogov prišlo do tega, da se je priprava 
predloga zakona o prometu s poslovnimi prostori zavlekla. Gre za to, da je 
nosilec vseh teh priprav tovariš Miroslav Saje nenadoma umrl, in je torej to 
bil eden izmed razlogov, da predlagatelj ni mogel sočasno predložiti Skupščini 
SR Slovenije predloga tega zakona. 

Na seji Odbora smo rekli, in tudi v besedilu poročila je navedeno, da bi 
predlagatelj moral predložiti zakon najkasneje do februarja 1979. leta. Pred- 
lagam, da ta ugotovitev Odbora, ki kot sem navedel, ni mogla najti mesta 
drugje, postane sestavni del scenarijskega sklepa. Dejansko gre za to, da ne 
bi si smeli dovoljevati, da se zavlačuje predložitev tega zakona. Kot sem pove- 
dal, je treba upoštevati razloge, ki jih je upošteval tudi ta svet, ko je predlagal, 
da bi bilo treba sočasno pripravljati oba zakona in ju tudi vključiti v skup- 
ščinsko proceduro. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomlje: Se kdo želi razpravljati? (Ne.) Tovariš 
Globačnik! Vprašujem te, ali meniš, da bi to uredili v scenarijskem sklepu v 
zvezi z razvojno problematiko drobnega gospodarstva ali ob zakonu. (Ob za- 
konu). Hvala lepa. „ 

Želi še kdo razpravljati o tej točki dnevnega reda? (Ne.) Ker ne zeli nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: _ v 

1. Družbenopolitični zbor sprejema poročilo Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije o razvojni problematiki drobnega gospodar- 
stva v Socialistični republiki Sloveniji, skupaj z mnenji Odbora Družbenopoli- 
tičnega zbora za družbenoekonomske odnose. 

2. Glede na stališča, mnenja in predloge, ki jih je sprejel Odbor tega zbora 
za družbenoekonomske odnose, da so ugotovitve, sklepi in predlogi v poročilu o 
razvojni problematiki drobnega gospodarstva premalo konkretni in akcijsko 
usmerjeni, naj Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejme 
operativni in akcijski program, v katerem naj konkretno opredeli naloge in 
odgovornosti za vse nosilce, odgovorne za razvoj drobnega^ gospodarstva, in o 
izvajanju tega programa poroča zboru v poročilu o uresničevanju družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije v obdobju 1976—1980 v 1979. letu. 

Ali kdo od delegatov predlaga kakšne spremembe predlaganega sklepa? 
(Nihče.) Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog obrtnega 
zakona 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. Predlog zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Obe poročili ste prejeli. 

Predlog zakona je bil objavljen v »Poročevalcu« številka 23, z dne 8. 11. 
1978. Mnenja in predlogi Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko o sistemskih vprašanjih in dilemah pri oblikovanju obrtnega za- 
kona so bili prav tako objavljeni v Poročevalcu, številka 24, z dne 15. 11. 1978. 

Mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve so 
bila objavljena v Poročevalcu številka 23. Odbor tega zakona za družbeno- 
ekonomske odnose predlaga v svojem poročilu predlog stališč, ki naj bi jih 
Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in prvega odstavka 19. člena po- 
slovnika tega zbora. Predstavnik predlagatelja je tovariš Ivan Kogovšek, 
podsekretar v Republiškem sekretariatu za industrijo, ki bo dal k tej točki 
dnevnega reda tudi uvodno besedo. Prosim, besedo ima tovariš Ivan Kogovšek! 

Ivan Kogovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da usmerim vašo pozornost na nekatera vprašanja in pro- 
bleme, ki so spremljali naše skupno delo v vseh fazah izdelave obrtnega za- 
kona, vključno z zelo široko in nekajmesečno javno razpravo. 

Že pri izdelavi osnutka zakona so bile izvedene obsežne priprave. Zavedali 
smo se namreč pomembnosti in družbenopolitične občutljivosti področja, ki ga 
v skladu z ustavo in zakonom o združenem delu obravnava predlog tega zakona. 
Prav tako želim poudariti, da predlog tega zakona v polni meri vsebinsko 
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povzema ustavna načela in določbe, razčlenjene zlasti v zakonu o združenem 
delu, ter jih s svojimi rešitvami vgrajuje v naš družbenoekonomski sistem. Ce 
primerjamo vsebino oziroma vsebinske spremembe tega predloga obrtnega za- 
kona z dosedanjim obrtnim zakonom, je očitno, da gre predvsem za njegovo 
uskladitev z zakonom o združenem delu ter za kontinuiran proces pri do- 
grajevanju izvirne republiške zakonodaje, ob realizaciji in konkretizaciji z za- 
konom o združenem delu podrobneje razčlenjenih ustavnih načel na področju 
samostojnega osebnega dela s sredstvi v lastnini občanov. 

V predlog zakona so vključena in na novo širše opredeljena zlasti načela 
o povezovanju samostojnega osebnega dela s sistemom samoupravnega združe- 
nega dela, o združevanju v obrtne zadruge in v obrtna združenja ter o njegovem 
vključevanju v samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje, s ka- 
terim njegovi nosilci planirajo in določajo svoj razvoj. Pomembne so tudi do- 
polnitve o poslovnem sodelovanju z drugimi oblikami in o drugih oblikah pove- 
zovanja z združenim delom, kot tudi dopolnitve o pogodbenih organizacijah 
združenega dela. 

Pričujoči predlog zakona odpira pot doslednejšemu uresničevanju ustavnih 
načel o zajamčeni svobodi samostojnega osebnega dela, ki naj v naši družbi 
pomeni specifično obliko združenega dela in njegovega povezovanja v naš 
celoten sistem samoupravnega združenega dela. 

V predlogu obrtnega zakona se zrcalijo tudi številne pripombe in predlogi 
k osnutku tega zakona, ki so bili dani v poročilih skupščinskih teles in v drugih 
gradivih, ter predlogi, ki jih je dala bogata javna razprava in ki so bili sprejeti 
na sejah skupščinskih zborov. Predlog zakona dopolnjujejo tudi številni amand- 
maji, ki so jih dali odbori in komisije Skupščine SR Slovenije oziroma njen 
izvršni svet. Pri določanju besedila predloga zakona so torej vidna naša skupna 
skrbno pretehtana prizadevanja, da bi na tem specifičnem družbenoekonomskem 
področju uveljavili učinkovitejši sistem z vsemi ustreznimi ustavnimi funkcijami. 
Načela in težnje, ki smo jih vgradili v predlog tega zakona, so dobile vso 
podporo družbenopolitičnih organizacij, Gospodarske zbornice Slovenije, pa tudi 
številnih udeležencev v javni razpravi, in to še posebej iz vrst samostojnih 
obrtnikov, združenih v okviru svojih obrtnih združenj. Nekatere dileme pa so 
bile, kot je razvidno iz priloženih gradiv, še posebej obravnavane na sejah 
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve in Republiškega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

Mnenja in stališča obeh republiških svetov so bila v tem smislu upoštevana 
in vgrajena v predlog tega zakona ali pa upoštevana v predloženih amandmajih. 

V javni razpravi so bila ponekod zastopana tudi stališča, da je treba zrahljati 
cenzus o zaposlovanju delavcev ter v celoti odpraviti meje lastninske pravice 
na delovnih sredstvih in razpolagalnih pravic na poslovnih prostorih. Bilo je 
več pripomb, zlasti k določbam 7. in 8. člena, ki omejujeta področje samostojnega 
osebnega dela na podlagi zakona pogodbenim organizacijam združenega dela. 
Nekatere izmed teh pripomb so težile k skrajnim rešitvam, zlasti glede opravlja- 
nja tiskarskih in grafičnih dejavnosti in omejevanja nosilnosti motornih vozil 
samostojnih avtoprevoznikov. Skratka, bilo je tudi nekaj polemičnih pripomb 
in predlogov, ki jih po naši oceni ni bilo mogoče upoštevati kot skladne z načeli 
ustave in z zakonom o združenem delu. Zato takih predlogov predlagatelj tega 
zakona ni mogel upoštevati. Nekaterih koristnih pripomb ni bilo mogoče upo- 
števati v obrtnem zakonu, pač pa jih bo treba upoštevati v konkretni politiki in 
praksi pri izvajanju obrtnega zakona, in sicer v zvezi z dajanjem mnenj, kot 



11. seja 601 

na primer o obsegu in vrsti izdelkov oziroma o nomenklaturi del s področja 
tiskarskih in grafičnih dejavnosti in podobnih. Nekatera vprašanja, zlasti o stro- 
kovni izobrazbi, preizkusu znanja oziroma o preverjanju strokovne usposobi j e- 
noti ah vprašanja o z delom pridobljenih delovnih zmožnostih bodo urejena s 
podzakonskimi predpisi. 

Posebnega pomena bo nadaljnje vključevanje obrtnikov in drugih nosilcev 
samostojnega osebnega dela v samoupravno sporazumevanje in družbeno dogo- 
varjanje in prek le-teh v celoten družbenoekonomski razvoj in uresničevanje 
dogovorjene politike za posamezna področja. 

Nekatera vprašanja bo treba, skladno z določbami tega obrtnega zakona, 
kolikor še niso bila urejena, urejati z drugimi zakoni. V mislih imam v obrazlo- 
žitvi omenjeno dopolnitev zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, 
zlasti glede prometa s poslovnimi prostori, ter zakonsko ureditev opravljanja 
avtoprevozniških dejavnosti glede na sprejeto cestno-prometno politiko. Poleg 
tega bo treba s posebnimi predpisi v okviru davčne zakonodaje v smislu 6. člena 
opredeliti merila za priznavanje stroškov amortizacije in vzdrževanja delovnih 
sredstev v poslovnih prostorih glede ekonomske učinkovitosti o uporabi teh 
sredstev. Določiti bo treba izločanje dela dohodka obratovalnic v poseben rezerv- 
ni sklad skupnih rezerv, način upravljanja in pogoje za njihovo uporabo. 

Pri uveljavljanju zakonskih določb o pogodbenih organizacijah združenega 
dela nas čaka odgovorno delo pri pripravi družbenega dogovora po 44. členu 
predloga tega zakona, s katerim naj bi se opredelili skupni kriteriji za določitev 
osnov in meril za ugotavljanje in način izplačevanja dela dohodka pogodbene 
organizacije, ki pripada poslovodji v okviru njegove lastne udeležbe pri čistem 
dohodku pogodbene organizcije za izplačilo združenih sredstev, zlasti pa za del 
čistega dohodka, ki mu pripada kot nadomestilo za skupno gospodarjenje z zdru- 
ženimi sredstvi. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da ne bi bilo racionalno ponavljati 
vseh vprašanj, ki jim je bila posvečena posebna pozornost v obrazložitvi pred- 
loga tega zakona. 

Druga vprašanja, ki se nanašajo na samostojno osebno delo in njegov 
nadaljnji razvoj, pa so obširno obravnavana v razvojni problematiki drobnega 
gospodarstva. Predlog obrtnega zakona, ki je pred vami, daje ustrezno mesto 
samostojnemu osebnemu delu v naših družbenoekonomskih razmerah, in sicer 
ne zaradi nekakšnih začasnih oziroma trenutnih potreb, ampak zato, ker mu 
to mesto daje ustava in drugi sprejeti družbenopolitični dokumenti, zlasti tisti, 
ki sta jih sprejela VIII. kongres Zveze komunistov Slovenije in XI. kongres 
Zveze komunistov Jugoslavije in ki nedvomno določajo, naj postane samostojno 
osebno delo dopolnilo in sestavni del celotne družbene reprodukcije, v katerem 
se nihče ne more izogniti samoupravljanju in na njegovi podlagi zasnovanim 
družbenoekonomskim odnosom. 

Takšna dela v načelu nikakor ni mogoče obravnavati drugače kot sociali- 
stičnega dela in enega izmed bistvenih elementov človekove svobode. »Cilj 
graditve socialistične samoupravne družbe in demokracije v socializmu ni in ne 
more biti likvidacija svobodnega samostojnega osebnega dela, ampak likvidacija 
vsakršne oblike izkoriščanja tujega dela, to je, da bi kdo živel na račun tujega 
dela, ne pa na podlagi svojega dela, čeprav gre za delo s sredstvi v osebni 
lastnini« je zapisal tovariš Edvard Kardelj v svoji knjigi »Svobodno združeno 
delo — Brionske diskusije«. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da na koncu izrazim željo, da se 
v razpravi o predlogu obrtnega zakona in predloženih amandmajih, s katerimi 
soglaša tudi predlagatelj, s svojimi prispevki čimbolj usmerite na morebitne 
vsebinske dopolnitve predlaganih rešitev ter jih s svojimi tvornimi predlogi 
obogatite in sprejmete. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali želi predstavnik Odbora dopolniti po- 
ročilo? (Ne želi.) Ali morda to želi predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? 
(Ne želi.) Ali ne bi bilo treba delegatom vendarle pojasniti, kakšna so predlagana 
stališča Odbora tega zbora k predlogu tega zakona? (Ni treba.) Vi torej menite, 
da je to razvidno iz poročila. 

Prehajam na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! 
Sodim, da bi zaradi korektnosti tega zbora oziroma sploh republiške skup- 

ščine do vseh tistih subjektov, ki jih navadno pozivamo in smo jim hvaležni 
za njihove pripombe in pa za vključevanje v razpravo, ko gre za reševanje 
pomembnih družbenih vprašanj, kazalo ob tej priložnosti poklicati predstavnika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se pred tem zborom konkretneje 
opredeli do predlogov, ki jih je Republiški skupščini posredovala Skupščina 
občine Ljubljana-Moste-Polje. Ne menim, da bi se sedaj predstavnik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije opredeljeval konkretno do posameznih amand- 
majev, ki jih predlaga Skupščina Ljubljana-Moste-Polje, vendar pa se mi zdi, 
da bi bilo prav, da je z!bor obveščen o tem, kakšno je stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o teh amandmajih, ki so resda prispeli v zadnjem 
trenutku in se z njimi delegati niti nismo mogli v celoti seznaniti. Sodim, da bi 
bilo prav o tem reči vsaj nekaj stavkov. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali boste lahko to pojasnili, tovariš Ko- 
govšek? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Ivan Kogovšek! 

Ivan Kogovšek: Opravičujem se, ker bi to najbrž lahko opravil, 
preden sem zaključil svoje izvajanje, vendar sem pričakoval razpravo o teh 
amandmajih. 

Povem naj, kot sem že rekel na koncu prejšnje razprave, da je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije soglašal z amandmaji, ki so jih predložili odbori Repu- 
bliške skupščine, Zveza sindikatov Slovenije in drugi v postopku. Te amandmaje, 
s katerimi je Izvršni svet soglašal, imate pred seboj na klopeh. Sinoči smo prejeli 
še predlog amandmajev občinske skupščine Ljubljana Moste-Polje, ki se ne 
nanašajo, če lahko to zaokrožim, dejansko na vsebinska, ampak na nekatera 
povsem formalna vprašanja, ki so že ustrezno rešena v tem zakonu in tudi v 
drugih predpisih, zlasti v tistih, ki se nanašajo na opravljanje gostinskih de- 
javnosti in podobno. 

Na primer, 1. točka ureja, da je treba v 75. členu določiti, da tisti, ki je 
v delovnem razmerju, ne le v združenem delu, ampak tudi pri obrtniku na 
podlagi kolektivne pogodbe, ne more biti nosilec obrtnega dovoljenja. Jasno je, 
da je vsakdo, ki je v delovnem razmerju, ne glede na to, ali gre za obrtnika 
ali za združeno delo, delavec v delovnem razmerju. Zato je to v tem členu 
rešeno. 
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78. člen določa, da mora zaposlenemu delavcu, ki ima strokovno izobrazbo 
za opravljanje stranske dejavnosti, prenehati dovoljenje takrat, kadar odide. 
To je razumljivo, ker seveda v takem primeru ne izpolnjuje več pogojev po 
določbi drugega odstavka 8. člena, ki govori o teh pogojih, in je tudi na koncu 
predloga tega zakona sankcionirano tako stanje, če ga ne uskladi z zakonom. 

Problemi so tudi v zvezi z opravljanjem obrti, če samostojni obrtnik stopi 
v skupno obratovalnico. Seveda, logično je da potem ko stopi v skupno obrato- 
valnico, preneha obstajati njegova obratovalnica, jasno pa je, da še naprej ohrani 
status obrtnika kot tak. 

Določba 83. člena določa pogoje o izstopu obrtnika iz skupne obratovalnice. 
V predlogu zakona je končna določba, da za skupne obratovalnice, kolikor 
spreminjajo predmet poslovanja, če prenehajo z delom in v drugih podobnih 
primerih, velja v načelu enaka ureditev kot za obratovalnice samostojnega 
obrtnika, ki pa je v predlogu zakona posebej razčlenjena. Delegati so o'čitno 
prezrli to določbo. 

Za združitev dejavnosti skupne obratovalnice velja isto kot za samostojno 
obratovalnico. 

V zvezi s pripombo k 97. členu za natančnejše urejanje pogojev strokovne 
izobrazbe za gostinske dejavnosti je v 78. členu določeno: »Za vse dejavnosti po 
tem zakonu se izdajo natančnejši predpisi«, ki bodo uredili tudi gostinsko de- 
javnost. Predlog je, naj bi se to vključilo v 108. člen obrtnega zakona. Gospo- 
darska zbornica Slovenije daje mnenje, ali določena vrsta gostinskih storitev 
sodi v posamezno stroko itd. O tem govori zakon o gostinski dejavnosti. Namreč, 
108. člen zakona določa, da občani opravljajo gostinsko dejavnost po določbah 
tega zakona, to je obrtnega zakona, zakona o gostinstvu in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. Zakon o gostinstvu (Uradni list, št. 42/75) pa predpisuje po- 
goje za opravljanje gostinske dejavnosti in za sprejetje še treh tehničnih pred- 
pisov, torej predlogov o tehničnih pogojih, o graditvi in opremi in o kategoriza- 
cijah in nuđenju gostinskih storitev. To pomeni, da ti predpisi to že urejajo. 

Vprašanje glede določbe o ambulantni prodaji gostinskega obrata je prav 
tako rešeno v zakonu o gostinstvu. 

Glede predloga k 99. členu, da naj bi se točneje določilo, v kakšnem za- 
sebnem gospodinjstvu lahko sprejemajo občani goste na prenočevanje, ali mora 
imeti občan lastninsko pravico na stanovanju, ali lahko sprejema goste občan, 
ki je imetnik stanovanjske pravice itd., je jasno, da predlog tega zakona določa, 
da lahko občani sprejemajo goste na prenočevanje v svojih zasebnih stanovanjih 
in počitniških hišicah ter kmečkih gospodarstvih. Razumljivo pa je, da obrtnik 
lahko opravlja svojo dejavnost tudi v najetih poslovnih prostorih. Zato ni 
razloga, da bi v predlogu tega zakona posebej navajali, da mora tak občan 
imeti lastninsko pravico, kolikor to ni v nasprotju z zakonom glede uporabe 
konkretnega stanovanjskega prostora v družbeni lastnini, s katerim razpolaga 
občan. 

K 119. členu je postavljeno vprašanje, koliko delavcev lahko zaposlujejo: 
okrepčevalnice, specializirane okrepčevalnice, disko klubi in podobno. Zopet 
se vračam k pojasnilu, da predlog tega zakona opredeljuje, da se lahko v bifeju 
zaposlita dva delavca, v gostilnah pa se lahko zaposli do 5 delavcev. Torej ve- 
ljajo za vse možnosti določbe pravilnika o kategorizaciji gostinskih dejavnosti, 
iz katerih je razvidno, ali sodi gostinski obrat v kategorijo bifejev, in se ustrezno 
temu opredeli število delavcev. 
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Naj mi bo dovoljeno, da omenim še predlog, ki ga je poslal Republiški 
skupščini Izvršni svet Skupščine občine Murska Sobota, v katerem se zavzema 
za spremembo 7. člena. Po tej spremembi obrtniki ne bi smeli kopati gramoza 
in peska, ker meni, da je za to dovolj družbenih zmogljivosti. Seveda tega 
predloga nismo upoštevali, kajti uporabo zemljišč in sploh opravljanje te de- 
javnosti urejajo posebni predpisi, s katerimi je določeno, kdaj se sme in kdaj 
se ne sme kdo ukvarjati s kopanjem gramoza in peska. 

Če dovolite, naj omenim še en predlog. To je predlog skupine delegatov za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije, ki se zavzema za to, da bi v 7. členu dovolili 
opravljanje dejavnosti klavnicam. Pri tem gre za napačno razumevanje tega 
zakona. Predlagatelj meni, da je dovoljena po predlogu tega zakona obdelava 
mesa in ni dovoljeno klanje živine kot dejavnost. Vendar je določbo 7. člena 
treba razumeti tako, da prepoveduje klavniško dejavnost kot samostojno sto- 
ritveno dejavnost, torej kot opravljanje storitev za tretje osebe, ne pa če gre 
za klanje živine in obdelavo mesa v mesnicah pri samostojnem mesarju ali 
gostincu ali podobno. 

K 79. členu je predlagano, naj bi se samostojnemu obrtniku zaradi družbe- 
nih zadolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje, omogočilo, če nima 
niti družinskega člana niti zaposlenega delavca, da lahko poslovodstvo poveri 
kakšni tretji osebi. Mnenja smo, da ni mogoče sprejeti razširitve pooblastil, ker 
bi kaj hitro lahko prišli do »slamnatih mož«, ki bi opravljali poslovodske funk- 
cije. Naj obrtnik s tako osebo sklene dolgoročno ali kratkoročno delovno raz- 
merje, pač za čas opravljanja del in opravil, za katera se bo z njo dogovoril. 

K 103. členu predloga obrtnega zakona pa je bilo postavljeno naslednje 
delegatsko vprašanje: »Ali je pričakovati, da bodo v doglednem času kriteriji 
pri izdajanju obrtnih dovoljenj v avtoprevozniški dejavnosti, predvsem glede 
strokovne usposobljenosti obrtnikov, nosilnosti vozil ter možnosti uporabe pri- 
klopnih vozil, poenoteni in se ne bi od republike do republike bistveno razliko- 
vali,« Gre za troje vprašanj. Ko je šlo za fiktivno prikazovanje kraja bivališča, 
je Tajništvo za notranje zadeve raziskalo take primere in so seveda taki obrtniki 
na podlagi opravljenega upravnega postopka izgubili pravico opravljati dejav- 
nost pri nas. 

V zvezi z omejevanjem nosilnosti kamionov je bilo veliko rečenega v obraz- 
ložitvi in tudi v razpravah v republiških svetih. Tudi dosedanja praksa je po- 
kazala, da pri nas ne bi šli v tako omejevanje. Seveda to pa ne pomeni, da ne 
bomo storili vsega, da se uresničijo cilji iz resolucije o cestno-prometni politiki 
v Jugoslaviji, ki jo moramo sedaj opredeliti z družbenim dogovarjanjem in sa- 
moupravnim sporazumevanjem ob vključitvi nosilcev samostojnega osebnega 
dela. Kolikor pač bo to potrebno, bo urejeno tako, da bo režijski cestni promet 
iz določenih razlogov omejen. 

Menim, da bosta ta zakon in tudi zakon o združevanju v zbornice in druga 
splošna združenja odprla vse možnosti, da se v reševanje teh vprašanj enako- 
pravno vključijo samostojni avtoprevozniki, ki jih je dosti, menim, da okoli 
40 % glede na število kamionov, tako da se bodo tudi z njimi urejala vprašanja 
cestno-prometne politike. 

Stel sem za obveznost, da opozorim tudi na to, kar bi sicer storil že v uvodni 
besedi. Na preostala vprašanja pa je opozoril tovariš Globačnik. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Kogovšek! Naprej, 
kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje 
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o stališčih k predlogu obrtnega zakona. Dajem na glasovanje predlog stališč 
k predlogu obrtnega zakona. Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Poleg tega predlagam, da k tej točki dnevnega reda Družbenopolitični zbor 
na predlog tovariša Globačnika sprejme poseben sklep, ki naj bi se glasil približ- 
no takole: 

»Lastninsko pravico na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih v primerih, 
če nosilec osebnega dela preneha z obrtno dejavnostjo in ostanejo poslovni pro- 
stori v zasebni lasti, je treba urediti v posebnem zakonu o prometu s poslovnimi 
prostori. Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije naj zakon, ki bo 
urejal to problematiko, predloži Skupščini SR Slovenije najkasneje do februarja 
1979. leta.« 

Vključujem se v razpravo. Vprašujem, ali ni morda ta rok nekoliko pre- 
kratek in ali se ga bomo lahko držali! Ali bi sprejeli tak Sklep, kot je predlagal 
tovariš Globačnik? (Da.) Ali predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev 
predlaganega sklepa. (Ne.) 

Sklep bi bil torej oblikovan tako, da bi se zadnji stavek glasil: »Izvršni 
svet Skupščine Socialistične republike Slovenije maj zakon, ki bo urejal to pro- 
blematiko, predloži Skupščini SR Slovenije najkasneje do konca februarja 1979. 
leta. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel poseben sklep 
v zvezi s to točko dnevnega reda. 

Prehajam na 3. in 4. točko dnevnega reda, za kateri predlagam, 
da ju zaradi njune vsebinske povezanosti združimo. Gre za osnutek zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutek zvezne resolucije o odnosih 
svobodne menjave dela in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in 
odločanja v družbenih dejavnostih. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične republiKe 
Slovenije, osnutek zvezne resolucije pa je predložil Zvezni zbor Skupščine So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije. Oba osnutka so obravnavali: Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose, Odbor tega zbora za družbenopolitični 
sistem, ki sta predložila skupni poročili, ter Zakonodajno^pravna komisija. Osnu- 
tek zvezne resolucije, poročili obeh odborov in poročilo Komisije ste prejeli. 
Poleg osnutka zakona ste prejeli še predlog za nadaljnjo dodelavo in dopolnitev 
osnutka zakona, mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve, ki so bila objavljena v Poročevalcu številka 22 z dne 31. 10. 1978, 
stališča Izobraževalne skupnosti Slovenije poročili obeh odborov, poročilo Zako- 
nodaj no-pravne komisije in predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki naj bi 
ga zbor sprejel na podlagi drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije in prvega odstavka 19. člena poslovnika tega 
zbora. Danes ste prejeli še informacijo s skupne seje Sveta za družbenoekonom- 
ske odnose in ekonomsko politiko ter Sveta za družbenopolitični sistem pri 
Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije. Uvodno besedo ste poslušali na skupnem zasedanju. Ali želi poročevalec 
Odbora tovariš Jože Marolt dopolniti poročilo. (Ne želi.) Ali želi besedo pred- 
stavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 
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Preden preidemo na razpravo, predlagam zboru, da imenuje skupino dele- 
gatov, ki bo na podlagi razprave po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve 
predlaganih stališč. V skupino delegatov predlagam naslednje tovariše: Jožeta 
Marolta, Ludvika Goloba in Mirana Potrča. 

Ste za tako skupino, ki bi po potrebi dopolnjevala predlagana stališča? (Da.) 
Zbor je torej izbral skupino za dopolnitev stališč. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče ne želi razpravljati.) Zaklju- 
čujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k osnutku zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. Kdor je za to predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

K osnutku zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah 
samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih 
predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor podpira sprejetje zvezne resolucije o odnosih 
svobodne menjave dela in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in 
odločanja v družbenih dejavnostih, s tem, da ta resolucija ureja le temeljna 
vprašanja na obravnavanem področju, konkretna vprašanja pa uredijo repu- 
blike s svojimi predpisi. 

2. V Skupščini Socialitisčne republike Slovenije naj se imenuje skupina 
delegatov, ki naj na podlagi pripomb, ki so se oblikovale v naši republiki ob 
obravnavi osnutka resolucije, ter na podlagi razprav na sejah zborov oblikuje 
stališča mnenja, predloge in pripombe Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije k osnutku resolucije. Ta stališča, mnenja, predlogi in pripombe naj se 
posredujejo Zveznemu zboru Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije. 

3. V skupino delegatov iz 2. točke tega sklepa zbor imenuje tovariše: Igorja 
Uršiča, Staneta Markiča in Jožeta Marolta. 

Zeli kdo razpravljati o predlaganem sklepu? (Ne.) Predlagani sklep dajem 
na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep 
k osnutku zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah samo- 
upravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih. 

Besedo ima tovariš dr. Rastko Močnik! 

Dr. Rastko Močnik: Tovariš Šinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je v svojem današnjem ekspozeju predlagal, da Skupšči- 
na SR Slovenije oziroma njeni zbori sprejmejo tudi sklep v zvezi z javno 
razpravo, ki se je pričela v zvezi z osnutkom zakona o skupnih osnovah svobod- 
ne menjave dela. Prosim, če v zvezi s tem oblikujete 3. točko sklepa. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Tovariš Močnik! Poslušali smo ekspoze 
tovariša podpredsednika in slišali njegov predlog, vendar, ker v tem primeru ne 
gre za javno razpravo v smislu poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, tega nismo vključili v sklep zbora. Sicer je jasno, da se bo široka 
razprava, ki se je že začela o osnutku tega zakona nadaljevala v okviru Sociali- 
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stične zveze delovnega ljudstva Slovenije in drugih družbenopolitičnih organi- 
zacij vse do izdelave predloga tega zakona. 

Prosim, delegate, da se izrečejo o predlogu tovariša Močnika. Prosim, 
besedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Moram reči, da smo o tem razpravljali tudi v Svetu 
za družbenoekonomske odnose in v Svetu za družbenopolitični sistem pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
ki sta predlagala, da se o tem razvije široka javna razprava. Vendar ni bilo 
mišljeno, da bi šlo za javno razpravo, kakršno predvidevata ustava in poslovnik 
Skupščine SR Slovenije. Menim, da bi bilo prav, da družbenopolitične organiza- 
cije opravijo to razpravo, toda ne v smislu javne razprave po skupščinskem 
poslovniku. Podpiram torej predlog predsednice zbora. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Ali želi še kdo razpravljati? Vaš molk 
razumem tako, da predloga stališč k osnutku zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela ne bi dopolnjevali. Hvala lepa. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor tega zbora 
za družbenoekonomske odnose in Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem, 
ki sta predložila skupno poročilo ter Zakonodajno-pravna komisija. Predlog za 
izdajo zakona je bil objavljen v Poročevalcu, številka 22 z dne 31. 10. 1978. Pre- 
jeli ste poročilo obeh odborov in Komisije, mnenje in predloge Republiškega 
sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ter gradivo za pripravo za- 
kona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Uvodno besedo ste poslušali na skupnem zasedanju. Želi poročevalec Odbora 
tega zbora za družbenopolitični sistem dopolniti poročilo? (Ne želi.) Kaj pa po- 
ročevalec Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose? (Tudi ne.) Poroče- 
valec Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Socialistične republike Slovenije se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe in 
predloge, dane.v poročilih delovnih teles Skupščine SR Slovenije in Družbeno- 
političnega zbora. 

Ima kdo kakšno dopolnitev k predlaganemu sklepu? (Ne.) Kdor je za ta 
sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni do- 
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govor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenimi organizacijami 
združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. Predlog odloka sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Predlog odloka in obe poročili 
ste prejeli. Danes ste prejeli še informacijo o družbenopolitičnem pomenu in 
ekonomskem položaju slovenskih politično-informativnih dnevnikov, ki jo je 
poslal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Odbor tega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose predlaga v svojem poročilu predlog stališč, ki naj bi jih Družbe- 
nopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora. Zeli besedo predstavnik 
predlagatelja? (Ne želi.) Želi. morda poročevalec Odbora dopolniti poročilo? 
(Ne želi.) Predstavnik Zakonodajnopravne komisije? (Ne želi.) Pričenjam raz- 
pravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Strinjam se s tem odlokom in ga tudi podpiram. 
Predlagam pa, naj bi Družbenopolitični zbor priporočil Izvršnemu svetu Skup- 
ščine iSR Slovenije, da bi ob pripravi predloga tega odloka proučil tudi proble- 
matiko »TV-15«, to je glasila Zveze združenj borcev NOV Slovenije. Republiški 
odbor Zveze združenj borcev NOV Slovenije je obravnaval to problematiko in 
je seznanil s sedanjim stanjem »TV-15« tiskovni svet pri Republiški konferenci 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki je, kolikor sem obveščem o 
tem, sprejel stališče, naj bi se ta problematika sistemsko rešila na določen 
način. Zato predlagam, naj bi ta zbor priporočil Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da ob pripravi predloga tega odloka prouči tudi problematiko 
»TV-15«. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je : Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
stališč, ki jih predlaga Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose v svojem 
poročilu. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije, da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju 
cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi 
organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov. Na pod- 
lagi predloga tovariša Staneta Markiča predlagam, da k tej točki dnevnega 
reda zbor sprejme poseben sklep v naslednjem besedilu: 

Predlagatelj naj prouči družbenoekonomske odnose v časopisu »TV-15«. 
Besedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Predlagam, naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
istočasno proučil materialni položaj časopisa »TV-15«, glasila borcev NOV in 
rezervnih vojaških starešin. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Predlagam torej naslednji posebni sklep: 
»Predlagatelj naj ob urejanju družbenoekonomskih pogojev politično-infor- 

mativnih dnevnikov prouči tudi družbenoekonomski položaj časopisa »TV-15«. 
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Zeli še kdo razpravljati o tem predlogu? (Nihče.) Dajem predlog sklepa na 
glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel posebej predlaga- 
ni sklep glede časopisa »-TV-15«. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek delovnega 
programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1979. 

Osnutek delovnega programa je predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije skupaj s spremembami in 
dopolnitvami tega osnutka. Osnutek delovnega programa so obravnavali: Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose in Odbor tega zbora za družbeno- 

■. politični sistem, ki sta predložila skupno poročilo, ter Zakonodaj no-pravna 
komisija. Osnutek delovnega programa in obe poročili ste prejeli. Danes ste 
prejeli še mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ali želi besedo 
predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora ali Komisije 
dopolniti poročilo? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati o osnut- 
ku delovnega programa? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 

Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Družbenopolitični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 

soglasje k tistemu delu osnutka delovnega programa Zbora republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije za leto 1979, ki se 
nanaša na akte, ki se sprejemajo na podlagi soglasja skupščin socialističnih 
republik in skupščin socialističnih avtonomnih pokrajin. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavi- 
je, da da v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu delovnega pro- 
grama Zbora republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije za leto 1979. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in imeno- 
vanja. 

Pri tej točki so zboru predloženi naslednji predlogi odlokov: 
1. Predlog odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov višjih sodišč v So- 

cialistični republiki Sloveniji. 
2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč v Sociali- 

stični republiki Sloveniji. 
3. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela Socialistične 

republike Slovenije. 
4. Predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega tožilca Socialistične 

republike Slovenije. 
5. Predlog odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev v 

Socialistični republiki Sloveniji in njihovih namestnikov. 
Vse predloge odlokov je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za 

volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Prejeli ste predloge odlokov, 
stališča Koordinacijskega odbora za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, informa- 
39 
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cijo Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
o kadrovskih pripravah za izvolitev sodnikov temeljnih in višjih sodišč, mne- 
nje Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve k predlogu javnega tožilca Socialistične republike Slovenije, pred- 
log javnega tožilca Socialistične republike Slovenije, mnenje Koordinacijskega 
odbora za kadrovska vprašanja pri Predsedstvu Republiške konference So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije k predlogu evidentiranih možnih 
kandidatov za javne tožilce višjih tožilstev in namestnike republiškega javnega 
tožilca. Danes ste prejeli na klopi še podatke o kandidatih za predsednike in 
sodnike višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji, predlog kandidatov 
medobčinskih svetov Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije za sod- 
nike porotnike višjih sodišč v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru, poročilo 
Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije za pravosodje 
k predlogu odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov višjih sodišč v So- 
cialistični republiki Sloveniji in k predlogu odloka o izvolitvi sodnikov porot- 
nikov višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji in še informacijo Javnega 
tožilstva Socialistične republike Slovenije o kadrovskih pripravah za imeno- 
vanje javnotožilskih kadrov. 

Besedo ima predstavnik Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Z obravnavo in sprejetjem predlogov odlokov o izvolitvi oziroma ime- 

novanju sodnikov in sodnikov porotnikov višjih sodišč ter javnih tožilcev višjih 
javnih tožilstev in njihovih namestnikov ter namestnikov javnega tožilca So- 
cialistične republike Slovenije opravlja Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije zaključno kadrovsko dejanje v prehodu na novo, ustavno začrtano pre- 
osnovo pravosodja v republiki. Z odločitvijo o izvolitvi sodnikov Sodišča zdru- 
ženega dela Socialistične republike Slovenije pa nadaljujemo z razvojem tega 
sodišča, ki ga narekujejo stalno naraščajoči obseg dela, kar priča o njegovem 
učinkovitem uveljavljanju. Podobno potekajo v obščinskih skupščinah volitve 
oziroma imenovanja sodnikov in tožilcev temeljnih sodišč in temeljnih javnih 
tožilstev. 

Funkcije pravosodja usklajujemo z razvojem družbenoekonomskih in 
samoupravnih odnosov v družbi. Ustavna preobrazba pravosodja sledi temelj- 
nim stalnicam družbene ureditve, zlasti pa varstvu samoupravnih odnosov in 
položaja delovnih ljudi, samoupravnih organizacij in skupnosti, zagotavljanju 
ustavnosti in zakonitosti ter utrjevanju družbenega reda. V to je ves čas vgra- 
jena tudi aktivna vloga delovnih ljudi in občanov. Zavzema se za nadaljnje 
utrjevanje neodvisnosti in družbene odgovornosti sodišč, ki jo lahko zagotavlja 
le stalno sodelovanje delovnih ljudi pri delu sodišč in njihov nadzor nad delom 
sodišč. To se dosega zlasti z neposrednim sodelovanjem delovnih ljudi pri 
sojenju ter z redno obravnavo poročil o delu sodišč v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti oziroma v organih upravljanja ustanoviteljev drugih samo- 
upravnih sodišč. 

Poleg družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, organov upravljanja in 
drugih družbenih dejavnikov pa se v tem trenutku prenaša težišče nalog za 
uresničevanje novega ustavnega koncepta funkcij in organiziranosti pravosodja 
na funkcionarje in delavce v pravosodju. Zlasti za nosilce odgovornih javnih 



11. seja 611 

družbenih funkcij v pravosodju, za sodnike in javne tožilce velja poudariti, da 
tudi zanje v celoti veljajo načela in merila družbeno dogovorjene kadrovske 
politike. Za izvajanje takih funkcij ter utrjevanje vloge in položaja vseh vrst 
sodišč in tožilstev pa velja, da bodo to lahko opravljali ljudje, ki so družbeno- 
politično in strokovno usposobljeni, zavestno opredeljeni za samoupravni so- 
cialistični razvoj, ki so družbeno angažirani in razgledani in imajo pravilen 
odnos do človeka in njegovega ustavnega položaja in so jim znani razredni 
interesi nosilcev takega družbenega razvoja. Nastaja nov lik sodnika sociali- 
stične samoupravne družbe. 

V poročilu, ki ste ga prejeli s skupne seje Komisije Skupščine SR Slove- 
nije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pravosodje, smo navedli temeljne značilnosti razprave in ne- 
katere ocene kadrovskih razmer, s katerimi stopamo v začrtano smer pre- 
obrazbe, zlasti rednega sodstva in javnega tožilstva. 

Ugotovili smo, da se prvič uresničuje celotna, z zakoni začrtana izvolitev 
oziroma imenovanje funkcionarjev v pravosodju, ki po 1. januarju naslednjega 
leta pričenja delovati po novem, to je v temeljnih in višjih sodiščih in javnih 
tožilstvih. Ob tem je bilo posebej pozitivno ocenjeno veliko delo, ki so ga opra- 
vili v organizacijah Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije v zvezi z 
izdelavo meril za kadrovanje, kot tudi pri samem kadrovanju. Ocenjujemo, da 
so merila za nosilce družbenih funkcij v pravosodju, kljub dolgoročnemu zna- 
čaju, že prvič delovala pozitivno. Poudarjamo namreč zlasti neločljivost in celo- 
vitost družbenopolitičnih in strokovnih kvalitet, ki so tudi usmerjene v celo- 
vitost kadrovanja za vse pravosodje. 

Kljub zavzetosti za uresničevanje teh načel in kriterijev pa je bilo v raz- 
pravi na seji obeh komisij ugotovljeno, da se ta načela povsod niso celovito 
uveljavljala, da je bilo ponekod čutiti premalo zavzetosti in odgovornosti za 
medsebojno sodelovanje in skupno reševanje kadrovskih potreb v posameznih 
pravosodnih organih, da so obstajali ponekod za takšno ravnanje tudi ob- 
jektivni razlogi, med njimi zlasti pomanjkanje sposobnih pravosodnih kadrov. 

Pregled specifičnosti kadrovske strukture opozarja na vrsto dejstev. Po- 
membno je opozoriti na oceno, da se je kljub temu, da je večina sodnikov do- 
sedanjih okrožnih in okrožnih gospodarskih sodišč predlagana v izvolitev za 
sodnike temeljnih sodišč, treba bati, da bo lahko spričo kompleksnosti in kom- 
pleksne prvostopenjske pristojnosti in nepopolne zasedenosti temeljnih sodišč 
v teh sodiščih prihajalo do zaostankov. Del osnove za tako oceno je tudi v tem, 
da v temeljnih sodiščih dela več mlajših sodnikov, ki še niso kos najtežjim za- 
devam. Ob tem velja opozoriti na pomen stalnega izpolnjevanja ob delu, na 
mentorstvo, na delovanje strokovnih in drugih družbenih silnic znotraj sodstva 
in na druge možnosti na poti k večji družbeni učinkovitosti pravosodja. 

Pri predlaganih odlokih, pa tudi v predlogih za temeljna sodišča in te- 
meljna tožilstva je nekaj predlogov kandidatov za sodnike in javne tožilce ozi- 
roma njihove namestnike, ki bodo izpolnili pogoje za starostno upokojitev pred 
iztekom mandatne dobe, za katero se volijo. Z njimi je doseženo soglasje, da 
bodo takrat uveljavili pravico do upokojitve. To dejstvo pa nas opozarja, da je 
ves čas potrebna dolgoročna aktivna in usmerjena kadrovska politika s po- 
udarjanjem študijskega programa, družbeno potrebnih izkušenj, normalnega 
napredovanja, tako v strokovnem kot tudi v družbenem smislu, rezultatov 
dela, vrednotenja dela, pri čemer menimo tako na družbeno kot tudi na po- 
samično vrednotenje dela. 
39* 
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Tudi ocena utemeljenosti števila sedaj določenih sodniških in tožilskih mest 
je bila že omenjena. Gre namreč za to, da niso v celoti znane posledice pre- 
mikov sodnih zadev z rednega na samoupravno sodstvo. Ni še izkušenj glede 
realne porazdelitve dela med temeljnimi in višjimi sodišči ter med javnimi to- 
žilstvi, saj gre za premik težišča dela na temeljna sodišča in za celovito prvo- 
stopenjsko pristojnost teh sodišč in javnega tožilstva, pritožb pa še ni mogoče 
popolnoma realno napovedati itd. 

V razpravi so bile dane pripombe in opozorila glede pogojev dela za izva- 
janje pravosodne funkcije. Podzakonski predpisi za delo novih sodišč in javnih 
tožilstev so v glavnem pripravljeni. Prostorske težave rešujejo v okviru planov 
negospodarskih investicij. Drugi pogoji, kot na primer modernizacija poslova- 
nja, izvedeništvo in tako naprej, pa se bodo lahko zagotavljali v skladu s po- 
trebami in možnostmi te družbe. Zagotavljanje sredstev za redno dejavnost je 
pretežno urejeno z dogovori med občinami. Glede zaostajanja pri pripravah 
temeljev in meril za delitev sredstev za osebne dohodke pa naj povemo, da bodo 
prihodnje rešitve urejale ta vprašanja, do sprejetja novih samoupravnih aktov 
znotraj resornega področja pravosodja. 

Ugotovljene razmere v kadrovskih osnovah in pripravljenost nosilcev pra- 
vosodnih funkcij, da prevzamejo odgovornost za uresničevanje ustavne pre- 
obrazbe pravosodja, dovoljujejo sklepno ugotovitev, da je dana večina pogojev 
za prehod na ustavno začrtano vlogo temeljnih in drugih višjih sodišč in javnih 
tožilstev. 

Skupna volja in družbena zavzetost nosilcev funkcij v pravosodju so lahko 
porok za uresničitev vsebin te preosnove. 

Skladno delovanje vseh vrst sodišč, javnih tožilstev, drugih organov od- 
krivanja in pregona ter samoupravna in družbeno samozaščitna dejavnost de- 
lovnih ljudi in občanov pa so poroštvo za pravno varnost in varstvo ustavnosti, 
samoupravnega zavestnega družbenega reda in odgovornosti, ki jo utrjujemo 
tudi z imenovanjem in izvolitvijo danes predlaganih nosilcev funkcij v pravo- 
sodju. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o predlogu odloka o izvolitvi predsednikov in sod- 
nikov višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji. Kdor je za ta 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 izvolitvi predsednikov in sodnikov višjih sodišč v Socialistični republiki Slo- 
veniji. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni za predsednika in 
sodnike Višjega sodišča v Celju: Zdenko Pavlina za predsednika; za sodnike: 
Boris Debič, Franc Dušej, Bojan Grčar, Franc Kos, Anton Metlika, Judita 
Trebar, mgr. Ludvik Vidmar in Jože Unverdorben. 

Za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Kopru: Jože Trošt za predsed- 
nika; za sodnike: mgr. Zorka Bradarič, Janez Brank, dr. Vladimir Dintinjana, 
Janez Metelko, Danilo Sever, Cvetko Spindler, Janko Stergar in Rado Turk. 

Za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Ljubljani: Francka Strmole- 
Hlastec, za predsednika; za sodnike: Stojan Baje, Mira Cepuder, Jože Gerželj, 
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Andrej Hrovat, Alenka Jelenc-Puklavec, Bojana Jesenek, Milan Jesenko, Mar- 
jan Kos, Fedor Kosem, Franc Letonja, Breda Lokar-Gaspari, Peter Lubej, 
Zmaga Lukman, Metod Marinček, Pavel Maslo, Franc Mastnak, Albert Mislej, 
Albina Palovšnik-Gabrijan, Jože Petrič, Anton Pipan, Ana Pogačnik-Komar, 
Jernej Potočar, Ana Rajič, Slavko Rupel, Bogdan Salberger, Franc Skodlar, 
Nada Šval, dr. Janec Tominec in Jože Vidmar. 

Za predsednika in sodnike Višjega sodišča v Mariboru: Branko Vezovišek 
za predsednika; za sodnike: Gvido Beranič, Anton Brodarič, Mirko Gosnik, 
Peter Grmovšek, Rajko Kramberger, dr. Rudolf Martinec, Miloš Močnik, Da- 
nica Novak, Božidar Pajenk, Božidar Petan, Viktor Planinšec, Andrej Rošker, 
Nada Sancin in Hinko Snuderl. 

Predsedniki in sodniki Višjih sodišč v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru 
začnejo opravljati sodno funkcijo s 1. januarjem 1979. leta. 

Glasujemo o predlogu odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč v 
Socialistični republiki Sloveniji. Kdor je za predlog tega 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 izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji. 

S tem je bilo v Družbenopolitičnem zboru izvoljenih 25 sodnikov porot- 
nikov Višjega sodišča v Celju, 25 sodnikov porotnikov Višjega sodišča v Kopru, 
50 sodnikov porotnikov Višjega sodišča v Ljubljani in 30 sodnikov porotnikov 
Višjega sodišča v Mariboru. Sodniki porotniki teh višjih sodišč začnejo oprav- 
ljati sodniško funkcijo s 1. januarjem 197(9. leta. 

Glasujemo o predlogu odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela 
Socialistične republike Slovenije. Kdor je za predlog tega 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 izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela Socialistične republike Slovenije. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni za sodnike Sodišča 
združenega dela Socialistične republike Slovenije: Vlado Bizovičar, Radoslava 
Brejc, Štefan Ftičar, Milena Gnamuš, Pavel Godnič, Stanko Grmek, Vanda 
Grošelj, Zvonko Horvatič, Jože Jelenko, Matjaž Kmet, Borut Kopitar, Lojze 
Kotar, Ludvik Krajec, Vladimir Kramžar, Stanko Kranvogel, Zvone Labura, 
Drago Lukner, Vojko Maksimovič, Mitja Mezgec, Marija Nahtigal, Miloš Rabič, 
Feliks Ritonja, Metka Simonič, Jožica Sušič, Franc Šauperl, Antonija Valič, Bo- 
rut Wildmann, Zdravko Zabukovec, Boris Završnik, Maks Zupane, ki niso v 
delovnem razmerju pri tem sodišču in mgr. Damjan Mozetič, ki je v delovnem 
razmerju pri tem sodišču. 

Glasujemo o predlogu odloka o imenovanju namestnikov javnega tožilca 
Socialistične republike Slovenije. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju namestnikov javnega tožilca Socialistične republike Slovenije. 

S tem so bili za namestnike javnega tožilca Socialistične republike Slove- 
nije imenovani: Mitja Deisinger, mgr. Jože Friedl, Ignac Kolbl, Boris Setina, 
Roman Vobič in Ivan Zorman. 
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Glasujemo o predlogu odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih 
tožilstev v Socialistični republiki Sloveniji in njihovih namestnikov. Kdor je 
za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju javnih tožilcev, višjih javnih tožilstev v Socialistični republiki 
Sloveniji in njihovih namestnikov. 

S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni: za javnega tožilca Viš- 
jega javnega tožilstva v Celju Bojan Planinšek in njegovega namestnika Jože 
Hribar; za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Kopru Silvester Vremec 
in njegovega namestnika Marjan Bobič; za javnega tožilca Višjega javnega to- 
žilstva v Ljubljani Branko Bračko in za njegove namestnike Vladimir Dolenc, 
Ivan Drobnič, Ludvik Filipec, Stane Iglič, dr. Bogdan Lamut, Mihael Malovrh, 
Vladimir Potrč in Janez Skobe; za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v 
Mariboru Viktor Lešnjak in njegove namestnike Angela Justin, Aleksander 
Lipovšek, mgr. Dušan Požar in dr. Franjo Vrbnjak. 

Javni tožilci višjih javnih tožilstev v Socialistični republiki Sloveniji in 
njihovi namestniki začnejo opravljati svojo funkcijo s 1. januarjem 1979. leta. 

6. Predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slo- 
venije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Prejeli ste predlog 
odloka, predlog in sklep Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 

vanje predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. Kdor je za predlog tega 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 imenovanju glavnega tajnika Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Glede delegatskega vprašanja delegata Vilija Vindiša, ki ga je postavil na 
10. seji tega zbora, je Izobraževalna skupnost Slovenije obvestila zbor, da za- 
radi kratkega roka in zaradi obsežnega gradiva, ki ga je treba v ta namen 
proučiti, ni mogla pripraviti odgovora do današnje seje zbora. Odgovor bo pri- 
pravila in poslala do 15. decembra tega leta in vam ga bom posredovala za 
naslednjo sejo zbora. Želi kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Nihče.) Ima kdo 
kakšen predlog? (Ne.) 

Ker je s tem dnevni red 11. seje Družbenopolitičnega zbora izčrpan, za- 
ključujem sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.25.) 



12. seja 

(25. decembra 1978) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje : Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
12. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Vlado Beznik, Stane Gavez, Vito Habjan, Tone Kra- 
šovec, Rudi Kropivnik, Jože Marolt, Zoran Polič, Luisella Ravalico, Viktor Sto- 
par, Silva Skerbec, Vida Mikuž in Štefanija Zagmaister. 

Po določbi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ta zbor ni pri- 
stojen za obravnavo in sklepanje o predlogu resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v 1979. letu. Zato pred- 
lagam, da o njem razpravljamo v smislu 88. člena poslovnika kot zainteresi- 
ran zbor. 

Predlagam, da zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo ta predlog resolucije obrav- 
naval v smislu 88. člena poslovnika. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obravnaval 
predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za obdobje 1976—1980 v 1979. letu v skladu z 88. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 11. 12. 1978 sem umaknila z dnevnega reda 6. točko, in 
sicer: 

— predlog odloka o pristopu Skupščine SR Slovenije k družbenemu do- 
govoru o pridobivanju sredstev za osebno in skupno porabo ter o skupnih 
osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov 
delegatov ter voljenih in imenovanih funkcionarjev, s predlogom tega druž- 
benega dogovora. 
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Razlogi za umik z dnevnega reda so navedeni v pismu, ki ga je posredo- 
vala predsedniku Skupščine SR Slovenije Komisija Skupščine SR Slovenije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki ste ga prejeli danes. 

Glede na to predlagam zboru naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 10. in 11. seje zbora, 
2. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letu 1979, 
3. predlog zakona o združevanju kmetov, 
4. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 

merjih. 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju, 
6. osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 

političnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1979, 
7. volitve in imenovanja, 
8. predlogi in vprašanja delegatov. 
Kot je razvidno iz sklica, daje Družbenopolitični zbor stališča k 3., 4. in 5. 

točki dnevnega reda. Predlaga kdo kakšne spremembe dnevnega reda? (Nihče.) 
To pomeni, da se strinjate s predlaganim dnevnim redom. Ugotavljam, da je 
predlog dnevnega reda sprejet. 

Obveščam delegate, da sta me predsednik Zbora združenega dela in pred- 
sednica Zbora občin z dopisoma z dne 27. 11. 1978 in 24. 11. 1978 obvestila, da 
sta ta zbora na svojih sejah dne 23. novembra 1978 obravnavala predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju z osnutkom zakona in ga sprejela v skladu s stališči Druž- 
benopolitičnega zbora, kar je tudi razvidno iz priloženih sklepov. 

Zbor združenega dela je na isti seji obravnaval predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona 
in ga sprejel v skladu s stališči tega zbora, kar je razvidno iz dopisa z dne 
27. 11. 1978 in priloženega sklepa. 

Družbenopolitični zbor je sodeloval v postopku sprejemanja teh dveh za- 
konov tako, da je na svoji seji dne 23. novembra 1978 sprejel stališča k obema 
zakonoma. 

Prav tako sta me predsednik Zbora združenega dela v dopisu z dne 
6. 12. 1978 in predsednica Zbora občin v dopisu z dne 7. 12. obvestila, da sta 
zbora na seji 6. decembra 1978 sprejela osnutek zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela in predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri ure- 
janju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in 
temeljnimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnev- 
nikov, v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki jih je sprejel na svoji 
seji dne 6. decembra 1978. 

Na isti seji sta Zbor združenega dela in Zbor občin obravnavala predlog 
obrtnega zakona in ga sprejela z naslednjimi amandmaji: 

— odborov za družbenoekonomske odnose in razvoj k 41., 55., 140. in 141. 
ter 142. členu, Zakonodajno-pravne komisije k 4. členu, k 3. poglavju, pod- 
naslov 4, k 67. členu in k 3. poglavju, podnaslov 5, ter Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 44., 66., 61., 68. in 145. členu. 

Tudi predlog obrtnega zakona je bil sprejet v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora, ki jih je sprejel na seji 6. decembra 1978. 
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V skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitičnega zbora predlagam, 
da zbor na podlagi navedenih obvestil sprejme sklep, s katerim ugotavlja, da 
sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela: 

— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delov- 
nih razmerjih, z osnutkom zakona; 

— osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 
— predlog obrtnega zakona in 
— predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med druž- 
benopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov, v skladu s sta- 
lišči Družbenopolitičnega zbora. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
kov 10. in 11. seje zbora. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Predlaga kdo kakšne popravke, dopolnitve 
ali spremembe zapisnikov? (Nihče.) Ker nihče, dajem odobritev zapisnikov na 
glasovnaje. 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 zapisnika 10. in 
11. seje zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, obveščam 
delegate, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Zborom 
občin poslušali ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije, ki ga bo podal 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije tovariš 
dr. Anton Vratuša, in poročilo o poteku usklajevanja osnutka resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 
1980 v letu 1979. letu, ki ga bo podal vodja delegacije Skupščine Socialistične 
republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
tovariš Marko Bule. Skupno zasedanje bo vodil predsednik Zbora združenega 
dela Emil Tomažič. Prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim dele- 
gate v veliko dvorano Republiške skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 uri in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v 
letu 1979. 

Predlog resolucije in temeljne razvojne naloge v 1979. letu in opredelitev 
njihovih nosilcev je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog re- 
solucije sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija. 
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Poročili ste prejeli. Prav tako ste prejeli pregled kriterijev za selekcijo 
pripomb k osnutku resolucije ter pregled smiselno upoštevanih ali neupošte- 
vanih pripomb. Predlog resolucije je bil objavljen tudi v Poročevalcu, številka 
27 z dne 11. 12. 1978. 

Danes ste prejeli predlog stališč in sklepov, ki jih je pripravila skupina 
delegatov, ki so jo imenovali odbori za družbenoekonomske odnose vseh treh 
zborov. Gre za predlog stališč in sklepov, ki naj bi jih sprejeli vsi trije zbori. 
Prejeli ste tudi stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k amandmajem 
skupščinskih delovnih teles in pooblaščenih predlagateljev, smernice in stališča 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ter 
predloge amandmajev. 

Prejeli bomo tudi dodatni pregled amandmajev, ki jih je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije obravnaval na današnji jutranji seji. 

Ekspoze ste poslušali na skupnem zasedanju. Predstavnik predlagatelja 
verjetno ne želi besede? (Ne.) Zeli besedo poročevalec Odbora tega zbora za 
družbenoekonomske odnose? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Poročevalec Odbora 
tega zbora za družbenoekonomske odnose k tej točki dnevnega reda tovariš 
Gavez, ki je svojo odsotnost na današnji seji opravičil, me je prosil, da dam 
k predlogu stališč in sklepov nekatera kratka pojasnila. 

Najprej bom govoril o ustavni podlagi predloga stališč in sklepov. Po 
ustavi Socialistične republike Slovenije Skupščina SR Slovenije določa splošna 
načela in pa smer politike razvoja republike, ko obravnava vprašanja, ki so 
skupnega pomena za republiko kot celoto, in s tem v zvezi lahko sprejema 
ustrezne akte. Ta ustavna določba je konkretizirana v poslovniku Skupščine 
SR Slovenije v 244. členu, ki je naveden v preambuli in določa, da lahko 
Skupščina SR Slovenije sprejema stališča, v katerih skupščinski zbori oprede- 
ljujejo in določajo politiko do obravnavanih zadev. Torej sodim, da so pred- 
ložena stališča in sklepi v skladu s to ustavno in poslovniško opredelitvijo. 

V drugem delu svoje razprave bi rad le v nekaj stavkih povedal, zakaj 
delovna telesa vseh treh zborov, tudi odbor tega zbora, sodijo, da je koristno in 
dobro, če predlagajo stališča in sklepe ob obravnavi resolucije za prihodnje leto. 

Razlog je preprost. Ocenili smo, da je pritisk na temeljne razvojne naloge 
v 1979. letu in pa opredelitev njihovih nosilcev izredno velik. Subjekti iz 
združenega dela in preostale samoupravne organizacije so terjali, da se na- 
vedejo v tej prilogi, da se skratka v njej opredelijo. 

2e Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v svoji dokumentaciji na sejah 
odborov, v kateri opredeljuje kriterije, kaj je sprejel in česa ni sprejel, ugo- 
tovil, da je precejšen odstotek, in sicer več kot polovico takih predlogov, ki ni- 
majo kritja v sklenjenih samoupravnih sporazumih. Torej gre za to, da smo se 
v razpravi v obdobju od osnutka do predloga resolucije srečali, skoraj bi lahko 
rekel, s spontanim gibanjem, katerega namen je bil, da čeprav neusklađeno 
s splošno politiko, pride do stanja, v katerem bi se število tistih, ki se v prilogi 
neposredno navajajo, bistveno povečalo oziroma razširilo. 

S tem v zvezi se nam je postavilo vprašanje, ali je plan seštevek vsega 
tistega, kar nekdo želi, kar nekdo v tem trenutku spoznava, da bi bilo v nje- 
govem interesu, ali pa pomeni plan še kaj več, to je, da je plan sredstvo ozi- 
roma inštrument, s katerim se nov interes usklajuje tudi s splošnim interesom. 
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Gre preprosto za ugotovitev, da plan ne more biti le seznam nosilcev sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih planov, ampak, če gre že za seznam, je 
seveda lahko le seznam usklađenih samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov. Torej, prav v vseh odborih smo poskušali uveljaviti takšno stališče, seveda 
pa menim, da še zdaleč nismo odgovorili na vprašanje, zakaj se je taka praksa 
opredeljevanja plana tako razširila. Vsekakor menim, da bo treba vzroke, zakaj 
je tako, v kasnejših fazah resneje analizirati. 

Na splošno povedano, prevladuje spoznanje, da je treba v takšni praksi 
in nekoliko tudi v takšnih pritiskih iskati vzrok za velik obseg odtujenega od- 
ločanja v združenem delu, ko gre za razširjeno reprodukcijo. Skratka, gre za 
to, da tudi nekateri podatki kažejo, da je le 30 % tistih sredstev, o katerih od- 
loča združeno delo kot samostojen subjekt, kadar gre za razširjeno reproduk- 
cijo, vsi drugi pa iščejo sredstva od drugih, iščejo tuje kredite in tako dalje. 
To pomeni, odpraviti je treba vzroke, ki povzročajo sedanjo prakso oziroma 
sedanje pritiske, da bi dejansko postali samoupravni sporazumi o temeljih 
planov temeljni dokumenti za to, da se uresniči v skladu s planom predvidena 
politika. V tem je iskati vzroke in pa rešitev tega problema. 

Prav zaradi vseh teh razlogov, ki sem jih skušal na kratko, opisati, je v 
1. točki predloga stališč in sklepov poudarjena odgovornost subjektov plani- 
ranja, da v skladu z resolucijo in pa z nalogami, ki so opredeljene v resoluciji, 
prevzamejo odgovornost za izvajanje nalog srednjeročnega plana in pa seveda 
tudi plana, ki ga bomo sprejeli za naslednje obdobje. V 2. točki smo, prav za- 
radi tega, ker so odločne zahteve po razširitvi resolucije, vsaj po naši oceni, ne- 
koliko zameglile temeljne cilje in naloge v naslednjem letu, poskušali, lahko bi 
rekel, ponoviti tiste bistvene naloge, za katere smo se v tej skupščini dogovo- 
rili že po razpravi o polletnih gibanjih. 

Lahko ugotovite, da smo v drugem dellu, ki pravzaprav pomeni temeljno 
vsebino predloga stališč in sklepov, poskušali zlasti poudariti pomen in od- 
govornosti subjektov, ko gre za uveljavljanje samoupravnega planiranja, za 
vprašanja mednarodne menjave, za dograjevanje in pa uresničevanje sistem- 
skih rešitev, še zlasti na področju izvajanja svobodne menjave dela, rasti oseb- 
nih dohodkov v odvisnosti od doseganja ostanka dohodka in pa seveda tudi 
družbene produktivnosti dela. 

Prav tako smo posebej poudarili dohodkovne odnose v razširjeni repro- 
dukciji oziroma razširjeno reprodukcijo na temelju združevanja sredstev kot 
spodbude za večji in pa hitrejši materialni razvoj ter za doseganje večjega 
obsega dohodka. 

V 3. točki smo poskušali poudariti odgovornost za obveznosti, sprejete v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov. Naslovili smo poziv na vse, da za 
uresničevanje sprejetih obveznosti dejansko tudi odgovarjajo in to odgovor- 
nost v praksi uveljavljajo v skladu z zakonom o družbenem planiranju in se- 
veda tudi v skladu s svojimi samoupravnimi splošnimi akti. 

V tej točki smo povsem akcijsko poudarili možnost, ki se nam vsem po- 
nuja, zlasti pa organizacijam združenega dela, da razpravo o zaključnih ra- 
čunih za to leto izkoristimo kot priložnost za ocenjevanje gospodarjenja v tem 
letu in pa seveda izpolnjevanja planiranega doseganja dohodka kot materialne 
osnove za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 

V 4. točki smo posebej izrekli poziv Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije in pa s tem seveda tudi sebi in se opredelili do vsebine prihodnjih letnih 
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resolucij in pa nalog, ki izhajajo iz tega ob pripravah zakona o družbenem 
planiranju. 

Kot ste lahko verjetno sami ugotovili, predložena stališča in sklepi po vse- 
bini vključujejo vse ugotovitve in sporočila Odbora tega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose in tudi preostalih pristojnih odborov zborov te skupščine. 

Naj na koncu povem še to, da so stališča in sklepi nastajali v daljšem pro- 
- cesu usklajevanja, tako v delovni skupini delegatov vseh treh zborov kot tudi 

seveda ob sodelovanju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Morda so stališča in sklepi za razliko od poročil odborov zborov na videz 

manj kritični in krajši po obsegu. Prizadevali smo si, da bi si probleme jasno 
predstavljali in da bi pokazali, v čem je problem, v čem menimo, da so te- 
meljne naloge vseh družbenih subjektov v prihodnjem letu. 

Kot član te skupine sodim, da so predložena stališča in sklepi prav go- 
tovo lahko pomoč in napotila za družbeno akcijo in da so rezultati usklaje- 
vanja temeljnih smeri družbene dejavnosti v prihodnjem letu. Menim, da so 
prav tako po svoji vsebini tudi v skladu z vsem tistim, kar je ob razpravi o 
resoluciji bilo rečenega v družbenopolitičnih organizacijah na ravni republike 
in občine. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Želi morda besedo predstavnik Zakono- 
dajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Predlagam, da člani skupine delegatov iz tega zbora spremljajo ražprave 
in na podlagi razprav v vseh zborih predlagajo zborom morebitne spremembe 
in dopolnitve pravkar obrazloženega predloga stališč in sklepov. Pričenjam z 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Miloš Prosenc! 

Miloš Prosenc: Tovarišice in tovariši! Rad bi podal le krajšo infor- 
macijo. Kot veste, je Predsedstvo Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije obravnavalo aktualne naloge družbenega razvoja 
v prihodnjem letu. Pri tem je izhajalo iz tega, da so temeljne usmeritve in naj- 
pomembnejše naloge družbenoekonomskega razvoja dobro opredeljene, da pa bo 
treba temu v vsakodnevni družbenopolitični dejavnosti nameniti osrednjo po- 
zornost, tako da bo stabilizacijsko obnašanje in izpolnjevanje v resoluciji do- 
govorjene politike postalo tudi sestavni del družbene klime, dejavnosti in od- 
govornosti na vseh ravneh. Pri tem je poudarilo, da mora Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Slovenije glede na svojo vlogo v vsaki občini zagotoviti 
tako dejavnost, koordinacijo in hkratnost, da bodo naloge, ki jih sedaj druž- 
benopolitične organizacije naslavljajo na osnovne organizacije v temeljnih or- 
ganizacijah, krajevnih skupnostih in občini, dejansko dobile osrednje mesto 
v vsakodnevni aktivnosti. 

Prav z odgovorno dejavnostjo družbenopolitičnih organizacij, predvsem 
Zveze komunistov in sindikata, lahko dosežemo kvalitetnejšo analizo razmerij 
in konkretne opredelitve nalog tako v zvezi z resolucijo kot tudi v zvezi s 
stabilizacijskim obnašanjem na sploh, ob tem pa tudi pravočasno pričnemo 
z družbenopolitično dejavnostjo pri pripravah planov za naslednje srednjeročno 
obdobje. 

Naj poudarim, da je razprava v Predsedstvu izhajalla predvsem iz stališč, 
oblikovanih v družbenopolitičnih organizacijah: Zvezi komunistov, Zvezi sindi- 
katov, Zvezi združenj borcev NOV in Zvezi socialistične mladine, Gospodarski 
zbornici Slovenije ter v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti, ob sodelo- 
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vanju vsega združenega dela. Tako je Predsedstvo na podlagi svoje frontne 
sestave in vloge sprejelo stališča in smernice, ki ste jih danes prejeli na klopi. 
Ne bom jih bral, poudaril pa bi le naslednje: 

Predsedstvo podpira temeljne usmeritve, začrtane v predlogu resolucije o 
uresničevanju družbenega plana Socialistične republike Slovenije v 1979. letu. 
Ob tem smo opozorili predvsem na naloge glede nadaljnjega razvoja samo- 
upravnih odnosov pri ustvarjanju dohodka, združevanju dela in sredstev, de- 
litvi dohodka ter gospodarjenja z njim. 

Uspešno uresničevanje tega bo uveljavilo in uveljavljalo odločilno vlogo 
delavca pri obvladovanju in usmerjanju vseh tokov družbene reprodukcije. 

Predsedstvo posebej opozarja na pomen vsakoletne resolucije — o tem je 
govoril tovariš Globačnik, o uresničevanju družbenega plana, ki bi morala ob 
vsakoletni oceni družbenoekonomskih razmer vsebovati le bistvene naloge s 
področij, na katerih prihaja do največjih odstopanj od skupno dogovorjenih 
planskih obveznosti in je nujno potrebno te naloge uresničevati s skupnimi na- 
pori vseh subjektov za zagotovitev dolgoročnejšega in skladnega razvoja. 

V sedanjem predlogu resolucije so preveč poudarjene tudi tiste naloge, ki 
bi morale biti neposredno konkretizirane v samih samoupravnih sporazumih 
med nosilci planiranja. Vendar pa je, če realno gledamo, sedaj tako stanje in 
taka klima, da se vsak počuti varnega le v primeru, če je njegova investicija, 
rekonstrukcija, modernizacija in tako naprej zapisana in vključena v besedilo 
resolucije. To je seveda tudi posebno stanje, nad katerim se velja zamisliti. 

Zato bo treba v zakonu — in Predsedstvo to predlaga — o sistemu družbe- 
nega planiranja letno resolucijo kot poseben vsakoletni planski akt in njeno 
funkcijo še podrobneje opredeliti. 

Predsedstvo tudi predlaga Skupščini SR Slovenije, da v začetku 1979. leta 
sprejme ustrezna izhodišča in ukrepe za pripravo in pristop k sestavi take 
resolucije. To bo tako tudi precej krajša. Če hočemo biti odzivni, moramo pri- 
znati, da je bila to ena izmed najpogostejših splošnih pripomb ob obravnavanju 
resolucije. 

Naj omenim še eno vprašanje. V okviru nalog, o katerih govorimo, so se- 
veda pred družbenopolitičnimi organizacijami in Socialistično zvezo delovnega 
ljudstva Slovenije kot fronto v prihodnjem letu nekatere takšnega značaja, da 
bodo terjale organizirano vodenje javnih razprav. To velja zlasti za uresniče- 
vanje samoupravnih srednjeročnih planov in za pripravo novih planov, hkrati 
s pripravami zakona o sistemu družbenega planiranja, za naloge v zvezi z 
uresničevanjem svobodne menjave dela, za odnose v stanovanjskem gospodar- 
stvu, za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov in pogojev za hi- 
trejši razvoj kmetijstva, za usmeritev vzgoje in izobraževanja s poudarkom na 
usmerjenem izobraževanju. Za izvajanje teh nalog se moramo, tudi s sprejetjem 
sklepa o odgovornem sodelovanju vse fronte, predvsem pa Zveze komunistov 
in sindikata, odgovorno pripravljati in uskladiti skupne pristope ter takoj pri- 
stopiti k potrebni akcijski obdelavi. Le z usklajeno dejavnostjo bomo tudi za- 
gotovili uresničevanje nalog, o katerih govorimo. S tem je treba pričeti takoj, 
ker to končno tudi pomeni konkretno dejavnost v razmerju do resolucije in 
družbenega plana. 

In le še naslednje: Stališča in sklepi, ki jih je predlagal Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnemu zboru, vsebujejo v glavnem iste po- 
udarke kot stališča Predsedstva Republiške konference Socialitične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije. Ugotavljam, da so dobro skupno izhodišče za spre- 
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jetje v Zboru združenega dela in v Zboru občin in tudi seveda za pripravo 
zaključnega sklepa Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju tega akta. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Naprej, prosim? Besedo ima tovarišica 
Majda Naglost! 

Majda Naglost: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Gre za to, da temeljni nosilci planiranja prevzemajo naloge izvajanja resolucije 
v 1979. letu in da ni bila sprejeta pripomba Odbora Zbora združenega dela za 
agrarno politiko glede planiranja kmetijske proizvodnje in njenega fizičnega 
obsega, ki predlaga, da se rast kmetijske proizvodnje planira s 5 odstotki. Ob 
tej priložnosti moram opozoriti na to, kakšno je stanje v našem kmetijstvu 
ob sprejemanju resolucijskih nalog. 

Poleg predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979 in priloge z opredelitvijo nosilcev in nalog 
nam je bil posredovan tudi pregled neupoštevanih pripomb k osnutku resolu- 
cije in k prilogi. Glede na pripombe s posameznih področij gospodarstva je iz 
pregleda razvidno, da zajemajo pripombe, ki se nanašajo na področje kme- 
tijstva in živilstva, kar precejšnje besedilo sprememb. Iz tega prav gotovo lahko 
sklepamo, da gre za resne predloge sprememb. 

Pripombe niso bile upoštevane največkrat z opravičilom, da je z dosedanjimi 
dokumenti to že urejeno, na primer v dogovoru o temeljih plana Socialistične 
federativne republike Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa, v 
temeljih družbenega plana Slovenije in podobno. Res je, da smo s temi doku- 
menti začrtali predvsem naloge tako imenovane prioritetne panoge kmetijstva, 
vendar gre v tem trenutku za široko podporo družbenopolitičnih skupnosti pri 
uresničevanju teh planov, predvsem pa za zagotavljanje ustavne pravice do 
enakosti pri pridobivanju dohodka. Določamo programe kmetijskih organizacij 
za naslednje leto in smo na razpotju, kaj storiti. 

V družbenem sektorju in proizvodnji mesa in mleka se ob takem nesora- 
zmerju stroškov in cen postavlja vprašanje, kako naprej. V kooperacijski pro- 
izvodnji pa se dogaja, da v tem negotovem položaju kmeti-kooperanti odklanja- 
jo sklepanje pogodb z razlago, da samo zaradi ljubezni do zemlje in živine ni 
več mogoče vztrajati pri tej proizvodnji, kljub temu, da smo s posebnim reg- 
resiranjem in združevanjem sredstev za pospeševanje kmetijstva v občini uspeli 
do danes zadržati precej telet v hlevih, pri katerih tudi sicer proizvodnja temelji 
pretežno na doma pridelani krmi. Največjo skrb pa imamo ob pojavu, da mladi 
gospodarji ne vidijo v kmetijski proizvodnji, ki je pač v glavnem usmerjena v 
živinorejo, svoje socialne varnosti in iščejo zaposlitev. Analiza gospodarjenja pri 
kmetijskih organizacijah za tričetrtletje tega leta, ki jo je pripravila Zadružna 
zveza Slovenije, je pokazala, da je gospodarska moč kmetijskih organizacij zelo 
šibka. Ustvarjeni ostanek čistega dohodka bo ob koncu leta komaj zadoščal za 
nujne izločitve sredstev v sklad skupne porabe in rezerve, kar pomeni, da veliko 
število organizacij ne bo moglo izločiti nobenih sredstev v poslovni sklad 
in torej ne bodo mogle preko lastnih virov pokriti niti povečanja vrednosti 
zalog zaradi višjih cen. 

Hočem poudariti predvsem to, ker danes sprejemamo tudi predlog zakona 
o združevanju kmetov, da v šibki kmetijski organizaciji tudi kmetje ne bodo 
mogli uresničevati svojih interesov. To še zlasti velja za potrebe po krepitvi 
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pospeševalne službe, ki je trdno opredeljena v resoluciji med nosilci nalog. To- 
da, kako jo naj organizacije ustrezno organizirajo, če pa ni sredstev. Zadruga 
mora imeti dovolj obratnih sredstev, da lahko opravlja oskrbo z reprodukcij- 
skim materialom, ki ga mora pravočasno priskrbeti na zalogo, ali pa ob takoj- 
šnji dobavi kooperantom kreditirati. Pomembno je, da ima dovolj sredstev za 
lastno udeležbo pri naložbah in pa da ima sredstva za skupna vlaganja s kmeti 
v nasade, skupne hleve, za nakup zemljišč in tako naprej. 

V resoluciji smo med drugim v poglavju »Tržišče in cene« pod točko 7. 2 
zapisali: »Republika, občine in delovne organizacije bodo v skladu s svojimi 
pravicami in dolžnostmi skrbele za nemoteno preskrbo prebivalstva s pomemb- 
nejšimi živilskimi proizvodi«. Bojim se, da se premalo zavedamo, da je treba 
kmetijske proizvode, predvsem meso in mleko, najprej pridelati. 

Da ne bom predolga. Namen mojega prispevka je namreč predvsem ta, da 
opozorim na odmeve s terena v razpravi v tem zboru in da ob sprejemanju 
resolucije za 1979. leto pospešeno pristopimo k izvedbi ustreznih ukrepov, katerih 
podlaga so dokumenti, navedeni v obrazložitvah pripomb, ki niso bile sprejete, 
in da da tudi Družbenopolitični zbor vso podporo takšni ekonomski politiki, ki 
bo zagotavljala stabilnejše pogoje gospodarjenja v kmetijstvu. Poziv velja zlasti 
še Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, Republiškemu sekretariatu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Republiškemu komiteju za tržišče in cene, 
da ukrepajo in sprejmejo rešitve, ki bodo ustrezale specifičnim razmeram, 
v katerih je slovensko kmetijstvo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je : Hvala lepa! Naprej, prosim. Besedo ima 
predstavnik predlagatelja, republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano tovariš Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Glede na posebej izpostavljeno vprašanje v zvezi z resolucijo, ki ga je 
postavila tovarišica Naglostova, bi želel reči naslednje: 

Menim, da v tem trenutku, glede na to, da je bil pred dvema letoma sprejet 
medrepubliški dogovor o razvoju kmetijstva in živilstva v Jugoslaviji kot planski 
dogovor vse nosilcev gospodarjenja na tem področju, ne moremo več pozivati 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da bi s kratkoročnimi ukrepi in z 
čarovno palčko rešil nastali položaj. Menim, da gre za celovitost ukrepov, in o tem 
je verjetno razmišljala tovarišica Naglostova, ki morajo biti sprejeti na vseh 
ravneh, ob sprejetem medsebojnem dogovoru, da bodo lahko tako gospodarstvo 
kot tudi družbenopolitične skupnosti skladno ukrepali za uresničitev svoje 
odgovornosti v razmerju do prehrambene bilance. 

Menim pa, da so točne nekatere ugotovitve, ki bi jih veljalo podpreti, zlasti 
zaradi izredno težkega položaja v živinoreji. V zvezi s tem velja opozoriti, 
da razlogi za tak položaj v tem trenutku niso le visoke cene krmil, ki so se v tem 
letu izredno zvišale, ampak tudi razmeroma močna neusklajenost med neinten- 
zivno rastlinsko proizvodnjo in zelo hitrim razvojem živinoreje. 

Menim, da v zvezi s tem velja opozoriti, da bi bilo treba zaradi tega sprejeti 
ukrepe na vseh ravneh. Zaradi tega bi želel v imenu predlagatelja omeniti 
tole. V okviru Zveznega izvršnega sveta in med republikami, poteka dogovarjanje 
o proizvajalčevih prodajnih cenah za 1979. leto. Pri tem je Izvršni svet sprejel 
stališče, da mora biti govedoreja, poenostavljeno rečeno, v enakem položaju 
v strateški usmeritvi jugoslovanskega kmetijstva, kot je v ravninskem delu 
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države pšenica. Zaradi tega menim, da je ta pred razpletom. Predvidevamo, 
da se bo cena za govedorejce ustrezno popravila. Menim, da je v zvezi s tem 
dosežena uskladitev. Po drugi strani pa pri mleku doslej nismo uspeli v medre- 
publiškem dogovarjanju, ker so objektivne razlike v stopnji razvoja proizvajalnih 
sil na tem področju precej velike. Menim, da bi tudi ta zbor podprl usmeritev, 
da se stori še zadnji napor, morda celo prek Skupščine SFRJ oziroma delegacije 
Skupščine SR Slovenije, da se na tem področju reagira in da se za dva do tri 
stare kovače zviša cena mleka, sicer bi bilo mleko pač edini proizvod, pri katerem 
v kmetijstvu v treh letih nismo spremenili cen. 

Vendar, treba je upoštevati, da se izvajajo nekateri ukrepi. Poteka uvoz 
koruze. Znano vam je, da bo morala Jugoslavija v tem letu uvoziti približno 
1 milijon ton koruze, zaradi izredno slabe letine v vsej državi. Tudi iz predloga 
zakona o proračunu za 1979. leto, ki ga danes sprejemate, lahko ugotovite, da 
je temu področju v tem letu Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posvetil, 
zlasti upoštevajoč predvideno sprejetje zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
pri porabi hrane, izredno' veliko pozornost s povečanjem sredstev. V uvodu, 
ki ga je podal predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš 
Anton Vratuša, smo tudi slišali, da se Izvršni svet Skupčine SR Slovenije opre- 
deljuje, da v tem letu ne intervenira v tolikšni stopnji na področju, na katerem 
bi se pospeševala potrošnja, ampak pri reševanju proizvodnje. Menim, da je na 
tem področju dejansko treba za prihodnje leto z ukrepi Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije na podlagi sprejetega proračuna intervenirati pri pospeše- 
vanju proizvodnje in uskladitvi proizvodnje s povečano in naglo rastočo po~ 
trošnjo. 

Hkrati pa moram seveda opozoriti, tega se premalo zavedamo, da vendar 
moramo terjati odgovornost od vseh nosilcev planiranja glede smotrnega izko- 
riščanja zemljišč za večjo proizvodnjo domače krme. Priti bi morali do tega, 
da govedo krmimo predvsem s krmo s travnikov in ne s krmo z naših njiv. 
Menim, da gre za nujnost povečanja proizvodnje koruze, za graditev silosov, 
za povečanje tržne proizvodnje pšenice v bolj usklajenih odnosih, ki jih vendar 
moramo doseči v naslednjem letu. Seveda nujno bo, usklajeno med Izvršnim 
svetom in zlasti živinorejsko poslovno skupnost j o in posameznimi klavnicami, 
uveljaviti usmeritev za zmanjševanje klanja telet. 

Menim, da velja posebej poudariti, da je v zadnjih mesecih znotraj kmetij- 
skih organizacij nastopil pesimizem, kot da se ne ukrepa. Ta pesimizem se je 
razrastel do take stopnje, da nam »kolje teleta«. Ob predvidenem sprejetju 
ukrepov moram opozoriti, da smo glede reagiranja na ta položaj vendarle vezani 
na določeno stopnjo skladnosti z drugimi republikami, upoštevajoč enotnost jugo- 
slovanskega, tržišča in nujnost, da pridemo na to tržišče. Zaradi tega seveda 
čakamo na prvih deset dni januarja, naslednjega leta, da se ti ukrepi sprejmejo 
ob zagotovljeni ali pa predvideni zagotovljeni materialni podlagi, če govorimo 
o živinoreji, tako znotraj proračuna kot tudi seveda na podlagi programov 
združenih sredstev v Živinorejski poslovni skupnosti. Menim, da bi v osnovi 
morali v tem trenutku vse skupaj, zlasti pa še posebej pospeševalna služba, 
prilagoditi voje programe za uresničitev resolucijskih nalog, ki so bile skupno 
dogovorjene z Gospodarsko zbornico in Zadružno zvezo Slovenije. Menim, da 
mora dejansko dajati določene pobude, zlasti glede povečevanja proizvodnje, 
predvsem gospodarstvo. Menim, da je to tudi opravičilo za velika družbena 
sredstva, ki jih republika daje za ta namen. 
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V tem smislu se je seveda Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v odgovoru 
na te pobude skliceval, zaradi teh dveh razlogov, ki sem ju navedel, na to, da je 
sistem opredeljen v družbenem planu in z resolucijskimi nalogami. Vendar pa 
moramo ob konkretnem ukrepanju počakati, da bi ugotovili, kako bodo ukrepale 
druge republike, da ne bi prišlo do težav pri plasmaju. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa! Naprej, prosim. Besedo ima 
predsednik Skupščine SR Slovenije tovariš Milan Kučan! 

Milan Kučan: Menim, da bi bila naša dolžnost, da nekoliko proučimo 
uvodni del 2. točke predloga stališč in sklepov, ki omenja pritiske, da se v letno 
resolucijo vključijo posamezni nosilci nalog in usmeritev, ki bi morali biti nave- 
deni v samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov. 

V bistvu je predlagani sklep odgovor na kritične misli, ki so bile izrečene 
v zborih ob obravnavi osnutka resolucije in ki so bile kasneje izražene v Pred- 
sedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov- Slovenije in v Predsedstvu 
republike. Na to nas nekoliko bolj zavezujoče opozarjajo tudi sklepi Predsedstva 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o 
4. točki, ki omenja, da »-Predsedstvo opozarja na značaj letne resolucije o ures- 
ničevanju družbenega plana, ki bi. morala vsebovati le bistvene naloge s podro- 
čij, na katerih prihaja do največjih odstopanj od skupno dogovorjenih planskih 
obveznosti, pa je treba nujno te naloge uresničiti s skupnimi napori vseh sub- 
jektov za zagotovitev dolgoročnejšega in skladnega razvoja« in da »so preveč 
vključene tiste naloge, ki bi morale biti predmet sporazuma samih nosilcev 
planiranja«. O tem je danes kritično govoril v ekspozeju tudi predsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije na več mestih. Na 4. strani je navedeno, da 
niso mogle biti upoštevane bodisi tiste naloge, ki se nanašajo na uresničitev 
smotrov, ki so opredeljeni v družbenem dogovoru o temeljih plana, bodisi tiste, 
ki se nanašajo na njegovo spremembo. Na strani 9 pa je dano napotilo tudi za 
ravnanje nosilcev investicij. Menim, da je vse to, kar je bilo o takšni zgradbi 
in funkciji resolucije rečeno, upravičeno in da je to v določenem smislu upravi- 
čena kritika tudi nas samih, ki smo že v polletni oceni, vsaj zase menim, dali 
dosti jasna izhodišča, kako naj bi bila sestavljena resolucija. Če bi bila sestav- 
ljena tako in če ne bi popustili vsem tem pritiskom, bi bila bolj jasna strateška 
usmeritev ekonoske politike in ravnanja v zvezi z gospodarjenjem in planira- 
njem v prihodnjem letu in ne bi bilo treba tega v tej točki ponavljati. 

V bistvu pa se vendar — zato menim, da je prav, da govorim o tem v tem 
zboru, prek te kritike kaže predvsem nerazumevanje in nesprejemanje v ustavi 
in zakonih opredeljenega sistema družbenega planiranja ter odgovornosti in pra- 
vic nosilcev planiranja v tem sistemu. 

V tem bistvu je še zmeraj prisotna stara predstava, da je resolucija kot 
skupščinski akt na podlagi predloga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
seznam tistih nalog, ki na nek način zagotavlja avtomatizem nosilcem planira- 
nega razvoja v postopkih pred bančnimi organi, predvsem pri odobravanju kre- 
ditov, ki so kot prevladujoči vir potrebni za realizacijo investicij, in se tudi 
priloga k resoluciji, to je temeljne naloge in njihovi nosilci, ne razume, če jo že 
sprejemamo in se do nje opredeljujemo, kot seznam nalog podpisnikov samo- 
upravnih planskih aktov, ki jih bodo ti realizirali v postopkih samoupravnega 
sporazumevanja za realizacijo z družbenimi dogovori in samoupravnimi spo- 
razumi prevzetih nalog in obveznosti oziroma kot seznam tistih nalog, ki jih bo 
40 
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treba v tem postopku šele opredeliti kot smotre skupnega razvoja. V bistvu gre 
za poskus, da bi s tem aktom nadomestil zelo zahteven in seveda nič lahek 
postopek samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja glede opredelitve 
razvojnih nalog kot tudi glede opredelitve nosilcev in postopka o združevanju 
sredstev tako opredeljenih nosilcev za doseganje skupaj opredeljenih nalog 
razvoja. 

To je težko izpeljati predvsem zaradi tega, ker je to možno le na podlagi 
določenih interesov delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, kar 
dejansko pomeni, da je treba najprej razpravo končati v temeljnih organizacijah 
združenega dela, to je v tistih, ki so ali ki bodo ali pa, kar je najpogostejši 
primer, ki bi morale biti povezane prek reprodukcije oziroma v dohodkovnih 
celotah pri opredeljevanju in uresničevanju plana. Zato menim, da bi bilo 
treba podpreti predlagano stališče. Predvsem pa menim, da bi preostala dva 
zbora, ki sta pristojna za sprejemanje tega akta, opozorili, da ne bi arbitrirala 
glede vseh teh pritiskov, ki se kažejo prek amandmajev k predlogu resolucije. 
Napotiti bi ju morali k sprejetju stališča, s katerim bi poudarila postopke 
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja bodisi za realizacijo že dogo- 
vorjenih nalog bodisi za spremembe družbenega dogovora, v katerem naj bi bile 
opredeljene te naloge kot nove. Menim, da bi le tako lahko dosegli večjo samo- 
upravno integracijo tako slovenskega kot tudi jugoslovanskega združenega dela. 

Menim, da bi morali paziti na vsebino te razprave in na ta opozorila tudi pri 
sprejemanju zakona o družbenem planiranju. Nekaj opozoril o tem je bilo že 
danih pri obravnavi predloga za izdajo tega zakona. S sprejetjem današnjih 
skupščinskih sklepov in stališč bi najbrž že dovolj resno opozorili na nedoslednost 
pri uresničevanju sistema planiranja, in sicer ne le njegove nosilce, ampak 
tudi družbenopolitične organizacije, ki so že sprejele ustrezne svoje sklepe, zlasti 
sindikalne organizacije. Na ta način bi seveda tudi pomagali Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva Slovenije, ki je šla po zadnji seji Predsedstva Republiške 
konference v široko akcijo za pripravo novega srednjeročnega plana. 

Končno menim, da je treba v celoti podpreti ekspoze predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, zlasti tisti del na prej omenjeni 9. strani, ki služi 
na podlagi ocene tega položaja in njegovih posledic kot napotilo za ravnanje 
bank. Banke bi morale intenzivneje posegati v dohodkovno povezavo organiza- 
cij združenega dela in bi morale brez odlašanja proučiti možnosti za vlaganje 
sredstev, ki jih združeno delo združuje v bankah po načelu skupnih vlaganj, 
proučiti pa bi morale tudi možnosti za preoblikovanje sedanjih kreditnih odnosov 
v skupna vlaganja, kjerkoli je to mogoče, ker sedanja kreditna obremenitev 
in načini izpolnjevanja s krediti prevzetih obveznosti znatno slabijo rezultate 
gospodarjenja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Najprej, prosim! (Nihče ne 
želi besede.) Ker ne bo nihče več razpravljal o predlogu resolucije, prekinjam 
razpravo k tej točki dnevnega reda, dokler medzborovska skupina delegatov 
ne doseže uskladitve glede morebitnih novih predlogov k predlogu stališč in 
sklepov. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o združevanju kmetov. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili obeh teles ste prejeli. Predlog 
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zakona je bil objavljen v Poročevalcu, številka 26. z dne 28. novembra 1978. leta. 
Z dopisom z dne 18. decembra 1978. leta pa ste prejeli prečiščeno besedilo pred- 
loga zakona. Danes ste prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in stališča Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in 
na vasi pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga v poročilu predlog stališč, 
ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in 19. 'člena poslovnika tega zbora. 

Uvodno obrazložitev bo podal član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tovariš Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Menim, da ni treba v uvodu ponovno opredeljevati temeljnih izhodišč 
za izdajo tega zakona. Želim pa seveda opozoriti na nekatera vprašanja, ki so 
pomembna za današnjo razpravo, predvsem z vidika razlik med osnutkom in 
predlogom tega zakona. 

Pri določanju predloga je predlagatelj upošteval pripombe, predloge in 
stališča iz celotne javne razprave in seveda še zlasti proučil in upošteval predloge, 
ki so bili dani v odborih zborov in v zborih te skupščine. 

Pri tem smo na podlagi vseh pripomb, ki so bile izredno številne, opravili 
tudi nekatere posvete, iz katerih so se izluščile nekatere pomembne dopolnitve 
predloga zakona o združevanju kmetov. Na nekatere od ključnih želim opozoriti. 

V skladu z ustavo in zakonom o združenem delu ter seveda upoštevajoč 
sedanjo stopnjo družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na vasi predlog 
zakona opredeljuje temeljno zadružno organizacijo kot temeljno obliko združe- 
vanja kmetov, znotraj katere se seveda lahko organizirajo zadružne enote ter 
seveda proizvodne skupnosti. 

Temeljna zadružna organizacija naj bi s takšno širino oblik samoupravnega 
in proizvodnega organiziranja kmetov postala tista oblika, v kateri si bodo 
kmeti na podlagi združevanja dela, sredstev in zemlje dejansko sami ustvarjali 
trajno podlago za večjo ekonomsko in socialno varnost. 

Temeljna organizacija kooperantov se organizira praviloma po predlogu 
zakona takrat, kadar obstajajo potrebe, pogoji in interes kmetov, da se zdru- 
žujejo na podlagi določene proizvodne usmeritve oziroma proizvodnega interesa. 
Glede na sedanjo stopnjo organiziranosti v kmetijstvu pa naj bi zakon dopustil, 
da se tudi temeljna organizacija kooperantov organizira po tako imenovanem 
teritorialnem načelu in sta v tem smislu seveda obe obliki enakopravni. 

Posebno pozornost velja posvetiti vprašanju organiziranja v gozdarstvu. 
Temu je bila že v javni razpravi posvečena izredna pozornost in na podlagi 
dokončne proučitve tako stališč v tem zboru in v tej skupščini kot tudi v javni 
razpravi se je predlagatelj odločil predlagati rešitev o prostovoljnosti članstva 
v temeljnih organizacijah kooperantov v gozdarstvu, kateremu je seveda pod- 
laga ekonomski interes kmeta za uspešnejše gospodarjenje. Hkrati seveda pa 
mora ostati tudi v prihodnje obvezno skupno gospodarjenje v smislu zakona o 
gozdovih in ustave, pri čemer naj predlog zakona zavezuje vse tiste lastnike 
gozdov, ki se ne združujejo v temeljne organizacije kooperantov, da izvajajo 
politiko sprejeto v okviru temeljne organizacije kooperantov. 

Posebej bi želel opozoriti, da zaradi večje povezanosti kmetijstva in gozdar- 
stva v določenem območju predlog zakona uvaja načelo samoupravnega spo- 
razumevanja med temeljno zadružno organizacijo in drugimi organizacijami 
40» 
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združenih kmetov v določenem območju zaradi usklajevanja njene politike in 
poenotenja pristopa do vseh kmetov. 

Odprto je po dosedanji skupščinski razpravi ostalo vprašanje besedila 
137. člena in seveda vprašanje dohodkovnega položaja kmeta. V zvezi s tem 
bi želel opozoriti, da so v zadnjem času razprave v odborih zborov in tudi javna 
razprava v bistvu zavrnile enostranski pristop, po katerem naj bi le združeni 
kmeti plačevali davek v odvisnosti od dejansko doseženega dohodka. 

Pri opredeljevanju predloga besedila 137. člena seveda izhajamo iz dejstva, 
da so pomembni družbeni dokumenti zadnjega časa in seveda nekaj let nazaj, 
od kongresnih dokumentov, razprav v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slo- 
venije do razprav v Predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije na koncu 1976. leta, naložile Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da prek zakonodaje realizira tam, kjer je to mogoče, rešitev vprašanja obdavče- 
vanja dohodka. Seveda razumemo dohodkovni položaj kmeta v tem smislu, da 
gre za celovitost njegove pristojnosti v celovitem sistemu družbene reprodukcije, 
pod čemer razumemo tudi njegove davke in prispevke za splošno in skupno 
porabo. V tem smislu seveda, da ne bi prišlo do problemov v sami razpravi, smo 
se odločili predlagati tej skupščini dopolnitev, v skladu s 45. členom zakona 
o združenem delu — odbori so to danes dopoldan podprli, 2. člen predloga 
zakona. Besedilo ste prejeli. Dopolnitev vsebuje tudi vsebino, vsaj v delni 
obliki, dosedanjega 137. člena, vendar seveda postavlja dohodek, tako kot zakon 
o združenem delu, kot podlago sistema reprodukcije, kot podlago planiranja 
in seveda kot podlago za ustvarjanje osebne, splošne in skupne porabe združenih 
kmetov v ustrezni zadružni organizaciji. 

Menimo, da je to tudi v skladu z razpravo v odboru tega zbora. Posebej bi 
želel opozoriti, da ne gre za neposredno veljavo tega člena in neposredne 
posledice. Gre za to, da se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavezuje, da pri 
predlaganju vseh drugih zakonov s tega področja, zlasti pa davčnih zakonov, te 
rešitve, vsebovane v predlaganem 2. členu, upošteva pri oblikovanju zakonodaje. 

V javni razpravi o prihodnjem davčnem sistemu je bila ta opredelitev pod- 
prta in naj bi veljala v širšem krogu, ne le za združene kmete. Ob tem, da se 
v prvih členih zakona opredeljuje načelo osebe kot davčnega zavezanca in ne 
kmetije, pa ocenjujemo, da bi to moralo biti za združene kmete znotraj organi- 
zacij združenih kmetov v bistvu prednost, glede na to, da bo vsak sam prijav- 
ljal, podobno kot vsi drugi občani, svoj osebni dohodek. Zato predlagam, da 
sprejmete dopolnitev 2. člena. V tem primeru bi bil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravljen umakniti 137. člen predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je : Zeli tovarišica Naglost kot predstavnica 
Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose še dopolniti poročilo? 

Majda Naglost: Menim, da to ni potrebno, ker je bilo to dovolj 
pojasnjeno. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa! Zeli besedo predstavnik Zako- 
nodajno-pravne komisije? (Ne.) Prosim, kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo o predlogu zakona o združevanju 
kmetov in prehajam na glasovanje o stališčih, ki jih je zboru predlagal Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose. 
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Kdor je za predlog stališč k predlogu zakona o združevanju kmetov, ki ga 
je zboru posredoval Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu zakona o združevanju kmetov. 

Na podlagi 20. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora bom sprejet 
predlog stališč poslala pristojnima zboroma. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog 
zakona so obravnavali: Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, Zako- 
nodaj nopravna komisija Skupščina SR Slovenije, Komisija Skupščine SR Slove- 
nije za vprašanja borcev NOV in Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog zakona in poročila ste prejeli. 

Danes ste prejeli poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve ter pismo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose predlaga v svojem 
poročilu predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika tega zbora. 
Besedo ima predstavnik predlagatelja tovariš Andrej Grahor, republiški sekretar 
za delo in član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, in sicer k obema predlo- 
goma zakonov. Prosim! 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Socialistične republike Slovenije je na sejah svojih zborov 23. no- 
vembra 1978. leta obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih in predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. Hkrati je sprejela osnutka obeh zakonov in sklep, da Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije pripravi predloga obeh zakonov ob upoštevanju predlogov 
in stališč, sprejetih na sejah zborov in pristojnih skupščinskih teles. 

Pri izdelavi besedila obeh predlogov zakonov je bila upoštevana pretežna 
večina predlogov iz razprave. Obe noveli zakonov pomenita vsebinsko celoto 
s poglavitnim namenom, da se o'dpravi oziroma da se prepreči dvojni status 
upokojencev in delavcev v združenem delu. Ničeh ne more biti hkrati upokojenec 
in delavec v delovnem razmerju. To velja za vse, ki so zavarovani v Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Da ovržem dilemo: 
izrecno so v to kategorijo vključeni tudi funkcionarji. To tudi velja za vojaške 
zavarovance, za katere se po zveznih predpisih uporablja republiška ureditev. 
Od tod sistemsko najpomembnejša določba, po kateri upokojenec, ki sklene 
delovno razmerje, postane delavec v združenem delu z vsemi pravicami, obvez- 
nostmi in odgovornostmi in se torej reaktivira po samem zakonu. Za ta čas pa 
ne more hkrati z osebnim dohodkom za opravljeno delo prejemati še pokojnine. 
V tem času uživanje oziroma izplačevanje pokojnine počiva oziroma miruje ter 
se izplačevanje zopet začne, ko tak delavec preneha z delom v delovnem raz- 
merju. Če upokojenec nima polne pokojninske dobe, se mu čas te zaposlitve 
šteje za odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine. 
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To pomeni, da se mu pokojnina za vsako leto poveča za 2 °/o pokojninske 
osnove. Prav tako se takemu upokojencu osebni dohodek iz te zaposlitve upošteva 
v pokojninsko osnovo, to je, ima pravico do nove odmere pokojnine. Če upo- 
kojenec že ima polno pokojninsko dobo, se mu osebni dohodek iz te zaposlitve 
lahko upošteva za novo odmero pokojnine. Lahko pa se mu že odmerjena 
pokojnina poveča za vsako leto zaposlitve, 'če tako predvideva statut Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Sedaj statut pred- 
videva povečevanje za 1 °/o pokojnine od odmerjene pokojninske osnove, vendar 
največ za 5 %. Za borce NOV pred 9. 9. 1943. oziroma 13. 10. 1943. leta velja še 
naprej določba 24. člena, ki ureja njihovo reaktiviranje in pravice po končanju 
zaposlitve. 

Ze omenjene določbe kažejo temeljni smoter predlaganih sprememb in 
dopolnitev, in sicer omogočiti, da delavec ostane aktiven, dokler mu to dopu- 
ščajo njegove delovne in strokovne sposobnosti in njegovo zdravstveno stanje. 
Onemogočen pa je dvojni status. Nihče ne more biti hkrati delavec v delovnem 
razmerju in upokojenec tako, da bi prejemal osebni dohodek in pokojnino. 
Od tega načela ni izjem. Upoštevaje omenjeni poglavitni smoter so tudi iz pred- 
lagane novele zakona o delovnih razmerjih odpadle vse omejitve, ki so bile 
predvidene v prvem osnutku, v katerem so bila našteta dela, ki jih delavci, ki so 
dosegli polno pokojninsko dobo, in upokojenci po ponovni sklenitvi delovnega 
razmerja, ne bi smeli več opravljati v temeljni organizaciji združenega dela 
oziroma v organizaciji združenega dela. 

To je stvar kadrovske politike in konkretnih okoliščin, ki pridejo lahko 
v poštev pri odločitvi delavcev temeljne organizacije. Upoštevaje socialne in 
humane vidike ter pomen, ki ga ima tudi s socialnomedicinskega vidika delo za 
človeka, odpira novela zakona o delovnih razmerjih možnost za novo obliko 
pogodbe o delu. Delavci v temeljni organizaciji določijo v samoupravnem sploš- 
nem aktu dela, ki jih lahko opravljajo upokojenci po pogodbi o delu, in sicer 
največ 20 ur na teden. Gre za novo dodatno obliko pogodbe o delu. V takem pri- 
meru ostane še naprej upokojenec s pravico do prejemanja in uživanja pokoj- 
nine, hkrati pa ima pravico do dogovorjenega zaslužka, ne osebnega dohodka, 
za delo, opravljeno po pogodbi o delu. 

Večina razpravljalcev je podprla tako ureditev dela po pogodbi, saj je glede 
na socialno-ekonomske razloge in specifično strukturo prebivalstva v Sloveniji 
takšna rešitev najprimernejša. Upokojencem namreč omogoča čim daljšo dejav- 
nost, ne da bi izgubili status upokojenca in ne da bi bili v slabšem položaju od 
drugega občana, ki opravlja delo po pogodbi. 

S tem je upokojenec stimuliran, da z lastnim delom izboljšuje svoj socialno- 
ekonomski položaj. Predlagatelj je v tej zvezi upošteval kritične pripombe 
k dosedanjemu posebnemu prispevku, ki ga morajo po dosedanjih določbah 
plačevati upokojenci od svojih zaslužkov. Predlog zakona opušča obveznost 
plačevanja tega posebnega prispevka, saj zanj ni več razloga, ker nihče ne 
prejema pokojnine in osebnega dohodka. Pač pa naj bi bil zaslužek upokojenca 
iz pogodbe o delu podvržen davku kot vsak drug priložnostni dohodek. To naj 
bi bilo urejeno v družbenem dogovoru o davkih občanov, ki ga občine sklenejo 
vsako leto. V tem dogovoru je urejeno, kako občani plačujejo davek iz dohodka 
na podlagi pogodb o delu. Upokojenec bo na ta način v enakem položaju kot 
vsak občan, ki ima dohodek iz dela po pogodbi o delu. 

Med razpravo o osnutku je bilo mogoče slišati pomisleke, ali morda pred- 
lagane spremembe in dopolnitve ne silijo delavce, da gredo v pokoj. V tej zvezi 
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je treba opozoriti na določbo 1. člena predloga zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih razmerjih, po kateri delavcu, ki izpolni pogoje za 
polno osebno pokojnino po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
delovno razmerje preneha, razen če pristojni organ temeljne organizacije ugo- 
tovi, da sta temeljna organizacija in delavec soglasna, da delavec nadaljuje 
delovno razmerje. Predlog zakona torej nikogar formalno ne zavezuje, da se mora 
upokojiti, ko izpolni z zakonom določene pogoje za polno osebno pokojnino. 
Odločitev o tem je prepuščena delavcem temeljne organizacije in delavcu sa- 
memu. Predlog izhaja torej iz načelne predpostavke, da so za nadaljnje delo v 
delovnem razmerju odločilne delavčeve delovne in strokovne sposobnosti, nje- 
govi uspehi in kadrovski interesi temeljne organizacije. 

Gre torej za odločitve v iskladu s kadrovsko politiko temeljne organizacije. 
Pri tem pa velja opozoriti na dvoje pomembnih določb. Delavcu borcu NOV, če 
to želi, se ugotavlja izpolnitev pogojev za polno osebno pokojnino po splošnih 
predpisih, pri čemer se enojno štejejo obdobja posebne dobe, ki se po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvojno vštevajo v pokojninsko dobo. 

Delavcu, ki se mu šteje zavarovalna doba s povečanjem, to je beneficirana 
doba, se ugotavlja izpolnitev pogojev za polno osebno pokojnino v dejanskem 
trajanju, če to želi. V vseh primerih zakon torej obravnava uveljavljanje 
dvojnega oziroma povečanega štetja zavarovalne dobe kot osebno pravico 
delavca. Od njega je odvisno, ali to pravico uveljavlja, kdaj jo uveljavlja, in 
v kakšnem obsegu. Z omenjenimi določbami so torej varovani interesi delav- 
cev-borcev NOV in hkrati dane pravne možnosti tudi za upoštevanje posebnih 
kadrovskih interesov v določenih dejavnostih oziroma službah, na primer na 
področju notranjih zadev. 

Končno velja omeniti, da predlagana novela zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju usklajuje sedanjo določbo 13. člena citiranega zakona z 
odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije. Zakon predvideva, da se starostna 
pokojnina odmeri od pokojninske osnove po enotni lestvici, po kateri pokojnina 
za 40 oziroma 35 let pokojninske dobe znaša 85 °/o pokojninske osnove. Z novim 
drugim odstavkom pa se Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji pooblašča, da vsako leto določi korektive pokojninske osnove. 
Pri tem ta skupnost upošteva načela in merila družbenega dogovora in samo- 
upravnih sporazumov, s katerimi se usmerja delitev dohodka in sredstev za 
osebne dohodke v skladu z delovnim prispevkom, ki ga je zavarovanec ustvaril 
s skupnim živim in minulim delom, kot tudi načelo vzajemnosti in solidarnosti. 

Velja pa vendar pripomniti, da tudi s to novelo zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju še ni dokončno usklađen z ustavo oziroma z družbeno- 
ekonomskim položajem delavcev v združenem delu po ustavi in zakonu o zdru- 
ženem delu, predvsem pa ne z ustavnim načelom o pokojnini kot pravici iz 
minulega dela kot temeljnega elementa razširjene reprodukcije. Izračun pokoj- 
ninske osnove in pokojnine je najpomembnejši temelj tudi novega sistema 
pokojninskega zavarovanja, ki bo usklađen z ustavo in zakonom o združenem 
delu. Zaradi tega je ta izračun sistemsko predvsem predmet zveznega zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Potemtakem 
bo tudi v federaciji možno na omenjenem načelu graditi pravico do pokojnine 
kot pravico iz minulega dela šele, ko bo izdan zvezni zakon o razširjeni repro- 
dukciji. Zaradi tega so ta trenutek predlagane rešitve v okviru obstoječega 
sistema edino možne in utemeljene. V okviru možnosti so omejene na odpravo 
neskladnosti dosedanje določbe 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
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zavarovanju z načeli o delitvi dohodka in sredstev za osebne dohodke, ki ne 
poznajo več delitve po vnaprej določenih kategorijah. 

Sprožitev postopka za popravke pokojnin, ki so logična posledica noveli- 
rane določbe 13. člena, pa je glede na načelo racionalnosti in smotrnosti najpri- 
merneje prepustiti prizadetim upokojencem, ki v ta namen vložijo svoje zahtevke. 
Te pravice ni treba posebej urejati v tem zakonu, ker jo imajo upokojenci že 
po ustavi, posebej pa njeno uveljavljanje ureja statut Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Ne kaže torej z zakonom odrejati 
zahtevne in neracionalne prevedbe pokojnin za vse upokojence od 1973. leta 
naprej. 

Sodimo torej, da sta oba predloga z družbenopolitičnega, kadrovskega in 
socialno-medicinskega vidika utemeljena in da predlagani besedili tem vidikom 
ustrezata. Hkrati pa že uveljavljamo eno izmed družbenopolitičnih načel nove 
sistemske ureditve pokojninskega zavarovanja, ker odpravljamo možnost isto- 
časnega statusa upokojenca in delavca v združenem delu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval amandmaje, ki jih je dala 
Zakonodajno-pravna komisija, in meni, da izboljšujejo besedili predlogov zako- 
nov. Zato v celoti soglaša z njimi. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli morda predstavnik Odbora tega zbora 
za družbenoekonomske odnose dopolniti poročilo, (Ne želi.) Predstavnik Zako- 
nodajnopravne komisije? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima 
tovariš Stane Repar, predstavnik Komisije za vprašanja borcev NOV! 

Stane Repar: Tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV ugotavlja, 

da je predlagatelj pri pripravljanju obeh predlogov zakonov za spremembe 
in dopolnitve, zakona o delovnih razmerjih in zakona o invalidskem in pokoj- 
ninskem zavarovanju, upošteval vsa stališča, pripombe in predloge Komisije, ki 
so bili dani ob obravnavi osnutka obeh zakonov. Predlagane spremembe in 
dopolnitve obeh zakonov, za razliko od osnutkov zakonov, na ustreznejši način 
in skladne je s stališči Centralnega komiteja Zveze komunistov ter resolucijo 
XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije rešujejo vsa tista temeljna vpra- 
šanja s področja zaposlovanja upokojencev, ki so bila ob dosedanjih razpravah 
izpostavljena in o katerih so bila tudi nekatera različna mnenja. Komisija 
soglaša s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o delovnih raz- 
merjih in ocenjuje, da gre pri nekaterih rešitvah za bistvene novosti na pod- 
ročju zaposlovanja upokojencev. Te rešitve so bile uvodoma tudi povedane. 

Povem naj, da Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV 
v celoti soglaša s predlaganimi spremembami obeh zakonov. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa, tovariš Stane Repar! Zeli še 
kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
stališč k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih. 
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 Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah o delovnih razmerjih. 

Na podlagi 20. člena poslovnika tega zbora bom sprejeta stališča poslala 
Zboru združenega dela. 

i 
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Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog 
so obravnavali: Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno- 
pravna komisija, Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Predlog zakona in poročila ste prejeli. Danes ste prejeli poročilo Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
ter pismo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Odbor tega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose predlaga zboru v svojem poročilu predlog stališč, ki naj jih 
zbor sprejme na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena 
poslovnika tega zbora. 

Uvodno besedo republiškega sekretarja za delo tovariša Andreja Grahorja 
ste slišali tudi k tej točki dnevnega reda. Želi predstavnik Odbora dopolniti 
poročilo? (Ne želi.) Želi besedo predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne 
želi.) Zeli besedo predstavnik Komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja 
borcev NOV? (Ne želi.) Predstavnik Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve? (Ne želi.) 

Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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 Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

Na podlagi 20. člena poslovnika tega zbora bom sprejeti predlog stališč 
poslala Zboru združenega dela in Zboru občin. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek programa 
dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za 1979. leto. 

Osnutek programa dela je predložilo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 
Osnutek so obravnavali: Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, Odbor 
tega zbora za družbenopolitični sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije za 
pravosodje, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija Skupščine SR Slovenije 
za vprašanja borcev NOV in Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

Poročila ste prejeli. Osnutek programa dela je bil objavljen tudi v Poroče- 
valcu, številka 27 z dne 11. decembra 1978. leta. Danes ste prejeli še delovni 
načrt Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za mesece januar, februar in marec 1979. leta. 

Dovolite mi, da ob osnutku programa povem nekaj uvodnih misli, glede 
na to, da je obširen in podroben uvod sestavni del osnutka programa. 

Na današnji seji obravnavamo osnutek programa dela za prihodnje leto. Že 
v uvodu programa je naveden program dejavnosti samoupravnih družbenih sub- 
jektov, ki so bili neposredno vključeni v njegovo nastajanje. Gre torej za odprt 
program, ki pomeni delovno usmeritev delegacij temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, občinskih skupščin, skupin delegatov, samoupravnih inte- 
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resnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in drugih dejavnikov našega družbenega življenja. 

Prav zaradi tako širokega kroga udeležencev, ki so bili vključeni v nasta- 
janje osnutka programa, je bilo ocenjeno, da je treba v programu predvideti 
dvofazno obravnavo, da bi lahko v nadaljnjem postopku preverjali naloge, ki 
jih predvidevamo za naslednje leto, prav tako pa vanj vključiti še vsa tista 
vprašanja, za katera delovni ljudje, temeljne samoupravne organizacije in skup- 
nosti menijo, da je treba o njih razpravljati, se o njih dogovoriti in sprejemati 
odločitve v delegatski skupščini. 

Zato je naloga nas vseh, da z nadaljnjim aktivnim sodelovanjem prispe- 
vamo, da bo program dejansko rezultat pobud in interesov delegatske baze. 
V ta namen bomo po današnji obravnavi določili posebno skupino izmed de- 
legatov v zboru, ki bo spremljala nadaljnjo razpravo o osnutku programa, 
proučila predloge, mnenja in stališča, jih vključila v program in pripravila 
predlog programa, ki ga bomo obravnavali na prihodnji seji zbora. 

Kot delovno gradivo ste prejeli tudi delovni načrt, ki ga bomo prav tako 
sprejeli na prihodnji seji zbora. Ta delovni načrt vsebuje konkretnejše usme- 
ritve za delo in obveznosti samoupravnih družbenih subjektov, ki odločajo v re- 
publiški skupščini. 

Želijo poročevalci odborov tega zbora in delovnih teles Skupščine SR Slo- 
venije dopolniti poročila? Morda Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem, 
Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno-pravna komisija, 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve? (Ne želijo.) 

Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Oglasil sem se k razpravi, ker 
menim, da je sedaj ugoden trenutek, namreč ko sprejemamo delovno zasnovo 
programa zborov za prihodnje leto in ob zelo aktivni razpravi o oblikovanju 
programov dela tega zbora in Skupščine SR Slovenije kot celote. Izkoristil bom 
vašo potrpežljivost in opozoril na nekatere probleme, ki se pojavljajo glede 
programov dela zborov Skupščine SR Slovenije. V svoji razpravi se bom 
usmeril na obravnavo določenih vprašanj, ki so v zvezi s funkcijo in vlogo 
delovnih teles. 

Razpravljam, ker imam precej izkušenj iz dela v Odboru tega zbora za 
družbenopolitični sistem. Zato menim, da bi kazalo v prihodnje bolj usmeriti 
pozornost na funkcije in vlogo delovnih teles. Že v Odboru smo oblikovali, kot 
ste sami lahko ugotovili, temeljno stališče v zvezi z želo obsežnim programom 
dela zborov, in sicer, da bi delovna telesa, zlasti na podlagi poslovnika bolj 
spremljala družbenopolitično življenje in izvajanje politike na podlagi odločitev 
sprejetih v zboru. To funkcijo so odbori že sedaj striktno izvrševali v mejah 
programa zbora, ne pa širše, tako kot jo opredeljuje poslovnik. Skladno s tem 
bi bilo verjetno potrebno, da bi delovna telesa tudi oblikovala delovne programe 
in jih skušala verificirati v samem zboru. Kot metodo dela zbora tega doslej 
nismo izvrševali na tak način. 

Gre predvsem za eno izmed vprašanj glede dosedanje usmeritve delovnih 
teles, zlasti tudi Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem, ki so bila v svoji 
programski usmeritvi izključno vezana na obseg delovnega programa zbora. 
Posamezne naloge so bile konkretno opredeljene in usmerjene v razpravi v de- 
lovnem telesu ob sklicu seje zbora. Menim, da je treba razmisliti, da bi delovna 
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telesa morala imeti s samim programom možnosti za daljšo časovno usmeritev. 
Ze v prejšnjem sklicu je bil temeljni pomislek, da ne rečem tudi kritika, v zvezi 
s funkcijo dela delovnih teles, da so bila delovna telesa usmerjena na ožje 
področje svojega delovanja, niso pa dovolj razvila svojih pobud na podlagi 
poslovnika. Znano vam je, da 77. člen poslovnika v 2. in 3. alinei določa, da 
delovna telesa proučujejo in obravnavajo tudi druga vprašanja z delovnega 
področja zbora in dajejo mnenja in predloge o teh vprašanjih ter da spremljajo 
gibanja in pojave na posameznem področju družbenega življenja. Seveda gre 
za področja iz pristojnosti zbora. Predlagajo tudi zboru, da določi politiko na 
določenem področju ali da sprejme določen ukrep. 

To pomeni, da bi morala biti letni in periodični program odbora vsebinsko 
širše zasnovana kot program samega zbora. Seveda se v zvezi z uresničitvijo 
tega programa pojavlja več odprtih vprašanj. Prvo je, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in upravni organi pripravljajo obsežna gradiva in akte v okviru 
programa dela Skupščine SR Slovenije oziroma njenih zborov. Največkrat to 
pomeni polno obremenitev teh organov, saj se pogostokrat dogaja, da časovno 
ne moremo uresničiti programa, kot je sprejet v začetku leta ali trimesečja, ker 
ni mogoče pravočasno pripraviti vsega gradiva. Vsake dodatne pobude ali spre- 
membe odbor, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi 
niso sposobni uresničiti. Obvestil bi vas le o tem, da v prejšnjem sklicu Odbor 
tega zbora za družbenopolitični sistem ni mogel uresničiti ukrepov v zvezi z zelo 
pomembnimi pobudami, ker ni prejel ustreznega gradiva, ki bi ga lahko prejel. 

Poslovnik bi sicer tudi lahko določal drugo možnost, in sicer, da v zvezi 
s takimi nalogami odbor sam prevzame pobudo in pripravi gradivo. Za tako 
pobudo in za pripravo takega gradiva so potrebni določeni strokovni pristopi. 
Sama strokovna služba Skupščine SR Slovenije po svoji številčni moči ni spo- 
sobna, da bi lahko sprejela take dodatne naloge. Sicer imamo na podlagi pro- 
računa možnosti, da bi v ta namen aktivirali druge zunanje sodelavce. Ampak, 
znano vam je, da je to neučinkovito, do določene stopnje pa je to tudi materialno 
omejeno v proračunu. 

Naslednji problem je v zvezi z usmeritvijo, ki je bila sprejeta na sestanku 
Predsedstva Skupščine SR Slovenije s predstavniki delovnih teles na začetku 
delovanja Skupščine SR Slovenije tega sklica, in sicer, da bi delovna telesa 
uveljavljala dvofazno obravnavo. In sicer bi se v prvi fazi opredelila do te- 
meljnega gradiva, oblikovala stališča in predloge, nato spremljala javno razpravo 
v delegatski bazi in na podlagi vseh sugestij in predlogov povzela tako razpravo 
in na podlagi sinteze oblikovala dokončna stališča, ki bi jih posredovala de- 
legatom. 

Problem je v roku v zvezi s postopkom samega obravnavanja. Minimalni 
rok naj bi se pomaknil od 35 na 45 dni, ker drugače ne moremo zagotoviti 
izvedbe postopka. Gradiva, kot so sedaj prihajala v Skupščino SR Slovenije, take 
vloge odbora niso omogočala. Pogoji za to, da bi lahko opravili dvofazno obrav- 
navo, razen v dveh primerih, niso bili dani. Menim, da bo treba opredeliti, če 
vztrajamo pri teh izhodiščih, ustrezna razmerja tako do predlagateljev aktov, 
kot tudi do drugih organov. Gre namreč za to, da doslej delovna telesa v družbe- 
nopolitičnih organizacijah in organih največkrat niso razpravljala in sprejemala 
stališč o konkretnih vprašanjih pred sejami skupščinskih delovnih teles. Pogo- 
stokrat je prihajalo tudi do protislovij med stališči Odbora in stališči, ki so jih 
posredovale družbenopolitične organizacije. Delovna telesa in Odbor so naj- 
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večkrat razpravljali le o temeljni resolucijski in temeljni politični opredelitvi, 
bodisi kongresov sindikata bodisi Zveze komunistov. 

Zato bi morala delovna telesa in drugi organi pri usklajevanju stališč in 
predlogov glede konkretnih rešitvev tudi časovno bolj upoštevati delo delovnih 
teles v zboru, sicer bomo vedno v neugodnem položaju. 

Naslednje vprašanje se nanaša na razvijanje raznih drugih oblik povezovanja 
med odbori in samoupravnimi interesnimi skupnostmi, družbenopolitičnimi 
organizacijami, znanstvenimi organizacijami in drugimi samoupravnimi skup- 
nostmi. Vabimo njihove predstavnike na seje Odbora. Ob tem se postavlja 
ponovno vprašanje, za katerega menim, da ga moramo pri nadaljnjem delu 
rešiti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali upravni organi se v postopku pri 
pripravljanju akta ali gradiva posvetujejo bodisi z znanstvenimi institucijami 
bodisi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Pri tem prihaja do različnih 
stališč. Republiški upravni organi in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pogo- 
stokrat ne sprejmejo vseh stališč in pobud s takih posvetovanj. Ko Odbor vabi 
te organizacije na seje Odbora, pa prihajajo s pobudami in predlogi, ki so bili 
že zavrnjeni v postopku. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nas ne opozarja 
niti nas ne obvešča v temeljnem gradivu, da je bilo opravljeno tako posvetovanje 
in da so bili določeni predlogi zavrnjeni na podlagi določenih argumentov. Drugi 
subjekti pa obveščajo Skupščino SR Slovenije, da so bili konzultirani v postopku 
oblikovanja gradiva in skušajo potem na seji Odbora uveljavljati pogostokrat 
neustrezne interese. Odbor je kot arbiter v takem položaju nemočen. Ker gre za 
argumentirana stališča in tudi za zelo strokovna vprašanja, menim, da bi moral 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma republiški upravni organ, ko da 
predlog Skupščini SR Slovenije, tudi zelo jasno povedati, s katerimi znanstvenimi 
in družbenopolitičnimi organizacijami ter zlasti samoupravnimi subjekti, je 
opravil postopek konzultacije in katerih stališč na podlagi konzultacije ni mogel 
sprejeti pri oblikovanju gradiva oziroma akta. 

Tega je čedalje več in do tega prihaja skoraj na vsaki seji Odbora. 
Nekoliko bi morali proučiti tudi naslednje vprašanje. Že v prejšnjem sestavu 

smo poudarjali in sedaj znova poudarjamo da mora biti delo delovnega telesa 
javno. Zato menim, da bi moral biti vsak delegat tega zbora obveščen, kdaj je 
seja enega ali drugega odbora ali skupnega skupščinskega delovnega telesa, da 
bi se lahko na podlagi lastnega interesa, pa tudi razpoložljivega časa udeleževal 
sej. Seveda, zato se je pa treba odloči/ti, ali bomo obvezno redno pismeno ob- 
veščali vse delegate o dnevnih redih sej ali pa bomo to uredili s skupščinskim 
Poročevalcem, v katerem bi se javno objavljali sklici sej. Menim, da moramo, 
bolj kot doslej, uveljaviti javnost dela delovnih teles. 

Omenil sem nekatera vprašanja, ki se postavljajo v zvezi z uresničitvijo 
konkretnega programa. Menim, da je trenutek, ko sprejemamo delovno zasnovo 
novega programa, ugoden za osvetlitev tudi nekaterih težav in problemov. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati o osnut- 
ku programa? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, predlagam zboru, da 
sprejme tale sklep: 

1. Zbor sprejema osnutek programa dela Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije za 1979. Predlog programa dela naj 
pripravi posebno delovno telo zbora. V posebno delovno telo zbora za pripravo 
predloga programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične re- 
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publike Slovenije za 1979. leto se imenujejo delegati: Jože Globačnik, Ludvik 
Golob in Igor Uršič. Glede na razpravo tovariša Goloba — prosila bi ga, če pri 
tem sodeluje, bi zadolžili skupino s posebno nalogo, izven naloge v zvezi s sestavo 
predloga programa, in sicer v smislu, kot je razpravljal tovariš Golob. Skupina 
naj v zvezi z izdelavo predloga programa zbora izdela tudi poglavitna izhodišča 
za načrtovanje in metodo dela delovnih teles. To je sicer dodatna obremenitev 
za to delovno skupino. 

2. Temeljne organizacije združenega dela in druge temeljne samoupravne 
organizacije in skupnosti, njihove delegacije, občinske skupščine, samoupravne 
interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije in drugi družbeni dejavniki 
naj še naprej obravnavajo osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za 1979. leto ter na podlagi lastnih programov dela in ugotovljenih aktualnih 
družbenih interesov in potreb dajo pripombe ter na ta način prispevajo k obli- 
kovanju predloga programa dela zborov Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije kot skupnega političnega dogovora za delo v 1979. letu. 

Soglašate s tem predlogom sklepa in s to dopolnitvijo? Ker ni nihče proti, 
razumem, da soglašate s predlogom sklepa. Prosim vas, da glasujete. Kdor je za 
ta predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog sklepa 
o osnutku programa dela Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije za 1979. leto. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za kulturo. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka in predlog predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker nihče ne želi raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o ime- 
novanju namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo. Kdor je za 
predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju namestnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo. S tem 
je bil v Družbenopolitičnem zboru imenovan Peter Ogrizek za namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za kulturo. 

2. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. 
Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja 

s predlogom odloka. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Ker nihče ne želi razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi 
sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. 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 predlog odloka 
o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča (Socialistične republike Slovenije. S tem 
je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen Karel Mejak dolžnosti sodnika 
Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije z 31. decembrom 1978. leta. 

3. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora 
Prešernovega sklada. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. Pričenjam razpravo. Zeli 
kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega 
sklada. Kdor je za predlog tega odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada. 
S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru imenovani v Upravni odbor Prešer- 
novega sklada: za predsednika Bogdan Osolnik; za člane pa: Miha Baloh, Bogdan 
Borčič, Franc Braniselj, dr. Anica Cevc, Slavko Fras, Hilda Holzl, Grega Košak, 
dr. Jože Koželj, Boris Lipužič, Karel Pečko, Jože Pogačnik, dr. Andrej Rijavec, 
Francka Strmole-Hlastec in dr. France Zadravec. 

Ker je skupina delegatov končala usklajevanje, se vračamo na 2. točko 
dnevnega reda. 

Prosim, besedo ima predstavnik skupine delegatov, ki je opravila uskla- 
jevanje besedila predloga stališč in sklepov k letni resoluciji za 1979. leto, 
tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši! 
Besedilo predloga stališč in sklepov smo v delovni skupini, ki jih je med 

drugim tudi pripravljala, pregledali in ugotovili, da v preostalih dveh zborih 
ni bilo posebnih spreminjevalnih predlogov. Razpravo v tem zboru pa sem 
v skupini tolmačil tako, da sta razpravljalca tovariša Miloš Prosenc in Milan 
Kučan v bistvu podprla vsebino predlaganih stališč in sklepov, v tem smislu, 
da sta dala posamezne sugestije k njihovi vsebini. Zato v imenu tega zbora 
nisem imel za potrebno, da bi predlagal kakršnokoli spremembo vsebine predloga 
stališ in sklepov. V preostalih dveh zborih še teče usklajevanje v odborih 
glede konkretnih amandmajev k predlogu resolucije. Člani skupine zagotav- 
Ijajo, da bo predlog stališč in sklepov v teh dveh zborih sprejet v enakem be- 
sedilu kot v tem zboru. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, prehajam na glasovanje o predlogu stališč in 
sklepov, ki jih je predlagala skupina delegatov vseh treh zborov. Kdor je za 
predlagana stališča in sklepe, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč in 
sklepov ob obravnavi predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v 1979. letu. 
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Prehajam na zadnjo, 8. točko dnevnega reda, to je na predloge 
in vprašanja delegatov. 

Na dopolnilno delegatsko vprašanje, ki ga je postavil delegat Vili Vindiš na 
10. seji zbora, bo odgovoril tovariš Ivan Bitenc, tajnik Izobraževalne skupnosti 
SR Slovenije. Prosim, besedo ima tovariš Ivan Bitenc! 

Ivan Bitenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odgovor na delegatsko vprašanje je oblikoval Izvršni odbor Izobraževalne 

skupnosti Slovenije na svoji zadnji seji. 
Vprašanja se glasijo: 
1. Zakaj ni enotna delovna skupina oblikovala normativov za graditev do- 

mov učencev in študentov? Tako imamo sedaj normative za učence in enotne 
kriterije za študente. Prav tako me zanima, zakaj so bili sprejeti v različnih 
letih ? 

2. Na podlagi katerega družbeno verificiranega prostorskega programa so 
se izdelali kriteriji za izgradnjo študentskih domov? Želim vedeti, kdo so vsi 
zainteresirani, ki so navedeni v odgovoru, in kdaj so bili verificirani prostorski 
programi. 

3. Zanima me, če je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejela 
idejni projekt Stavbarja Maribor kod odločilen za enotne kriterije, zakaj in kdaj? 

4. Kateri družbeni razlogi utemeljujejo, da pri gradnji študentskih domov 
ni potrebno graditi spremljajočih objektov, kot so kuhinja, pralnica, upravni 
prostori, ki niso zajeti z enotnimi kriteriji? Zato se seveda postavlja vprašanje, 
kdo bo to dodatno financiral in planiral? 

5. V zvezi s točko 1. a v odgovoru Izobraževalne skupnosti Slovenije vpra- 
šujem, kdaj in kaj še sodi zraven, ker je stavek končan z besedami »in tako 
dalje«? To lahko pomeni veliko ali pa nič. 

Odgovor na prvo, drugo in tretje vprašanje: 
Z namenom, da bi preprečili neorganizirano in neracionalno graditev, je 

Izobraževalna skupnost Slovenije že 24. 1. 1973. leta na podlagi predhodne ocene 
potrebnega prostorskega in investicijskega obsega naročila podjetju »Stavbar« 
Maribor izdelavo tipskega projekta dijaških domov. Za to je dalo pobudo 
Združenje visokošolskih zavodov Maribor, ki je 28. 8. 1972. leta posredovalo 
javnosti podatke v zvezi z graditvijo študentskega stolpiča v Mariboru in dveh 
stolpičev v Ljubljani. Pri tem je bila ob hkratni graditvi izkazana cena na 
ležišče v Ljubljani za celih 92 % višja od dosežene cene v mariborskem stolpiču, 
katerega je gradilo podjetje »Stavbar« Maribor. Združenje visokošolskih zavodov 
Maribor je s svojim dopisom št. 01266/72 z dne 22. 12. 1972. leta predlagalo 
Izobraževalni skupnosti Slovenije, da začeto študijo tipskega projekta za dijaške 
domove razširi na izdelavo tipskega projekta z merili in standardi za študentske 
domove in hkrati predlaga štiri svoje predstavnike kot svetovalce pri tem delu. 
Pred naročilom za izdelavo projektne dokumentacije je bilo treba enako kot za 
dijaške domove predhodno določiti vsaj okvirni predvideni obseg potrebnih 
površin in investicij, in to za stanovanjsko enoto študentskega doma, ki naj bo 
neodvisna od različnih mikrolokacijskih pogojev. Junija 1974. leta je bila v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije predložena idejna projektna rešitev študentske- 
ga doma, ki jo je ob sodelovanju strokovne službe Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije in prdstavnikov Zveze visokošolskih zavodov Maribor izdelal »Stavbar« 
Maribor. Funkcionalna značilnost tega predloga je bila oblikovanje etažnih 
skupnosti po 36 študentov, razdeljenih na štiri zaključne bivalne enote: po de- 
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vet študentov v treh enoposteljnih in treh dvoposteljnih sobah. Vsaka bivalna 
enota ima lastne sanitarije in svoj dnevni prostor s pokrito teraso, ki se nepo- 
sredno navezuje na skupni dnevni prostor etažne skupnosti. V sklopu dnevnega 
prostora je še čajna kuhinja in prostor za osebno garderobo. Pritličje pa je na- 
menjeno skupnim potrebam stanovalcev stolpiča. Na podlagi takega predloga 
je potem Izobraževalna skupnost Slovenije dne 5. 8. 1974. leta naročila podjetju 
»Stavbar« Maribor izdelavo tipskega projekta stanovanjske enote študentskih 
domov. Izobraževalna skupnost Slovenije se je odločila za financiranje obeh 
tipskih projektov, z namenom, da bi ju smiselno uporabili vsi investitorji. Tako 
bi prihranili čas, poenotili in racionalizirali graditev objektov v programu gra- 
ditve domov za učence in študente Socialistične republike Slovenije v obdobju 
od 1976. do 1980. leta. Zato je morala biti sestavni del tega tipskega projekta 
tudi ponudba izvajalca za graditev objektov po projektu, in to s fiksnimi cena- 
mi na ključ. Le tako so bile planirane investicije za uresničitev programa gra- 
ditve domov lahko realno ovrednotene. Teh predvidevanj sicer potem v praksi 
iz objektivnih, večkrat pa tudi subjektivnih razlogov, ni bilo mogoče realizi- 
rati. Upoštevajoč specifične mikrolokacijske pogoje so namreč investitorji za 
vsakega od 17 dijaških domov iz programa pripravili lastno projektno doku- 
mentacijo, ki pa je morala biti v celoti v skladu z normativi za gradnjo in op- 
remo domov za učence srednjih šol v Sloveniji, katere je sprejela Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 17. 3. 1975. leta. 

Za študente je bila s programom predvidena gradnja šestih stanovanjskih 
stolpičev v dveh lokacijah: po trije stolpiči v Mariboru in v Ljubljani. Tipski 
projekt stanovanjske enote je bil izdelan za konkretno lokacijo v Mariboru, 
vendar tako, da bi ga mogli brez vsakih težav takoj uporabiti tudi na katerikoli 
drugi lokaciji. Po tem projektu, ki ga je financirala Izobraževalna skupnost 
Slovenije, sprejela pa Zveza visokošolskih zavodov Maribor kot investitor, se 
tudi gradijo mariborski študentski stolpiči. Drugi investitor, »Študentski domovi 
Ljubljana«, pa se s funkcionalno zasnovo tipskega projekta, ni strinjal in je za 
svoje potrebe naročil izdelavo novega projekta. Ne glede na različno pojmovanje 
funkcionalnih potreb pa je moral investitor zadostiti minimalnim higiensko- 
tehničnim pogojem v okviru maksimalno dopustnih investicij v smislu pred- 
loženih mu enotnih kriterijev, katerim je služil kot izhodišče tipski projekt. Po 
novem projektu grajen študentski dom v Ljubljani bo od študentskega doma v 
Mariboru po funkcionalni plati sicer bistveno različen, vendar od njega glede 
minimalnega prostorskega standarda in cene na ležišča ne bo bistveno odstopal. 

Odgovor na 4. vprašanje: Že iz našega odgovora v Poročevalcu Skupščine 
Slovenije z dne 15. 11. 1978. leta je jasno, da sama stanovanjska enota seveda 
ne pokriva še vseh preostalih potreb študentov. Jasno je pa tudi, da so lahko 
te potrebe od primera do primera zelo različne in da terja vsaka zase skrbno 
proučitev kompleksne problematike, ki v prihodnje ne bi smela študentske 
populacije obravnavati ločeno, pač pa kot integralni del prebivalstva krajevne 
skupnosti. V tem smislu naj bi se, kot vsi preostali zainteresirani, tudi študentski 
domovi vključevali kot tvorni dejavnik v razčiščevanju problematike in spreje- 
manje ustreznih sklepov v zvezi s planiranjem ter sofinanciranjem graditve 
potrebnih skupnih objektov. 

Odgovor na 5. vprašanje: V normativih za graditev in opremo domov za 
učence srednjih šol v SR Sloveniji zavzema naštevanje in obravnava problema- 
tike prostorov, na katere se nanaša naš odgovor v Poročevalcu, polnih sedem 
strani različnih variant. Pa tudi s tem še niso izčrpane vse možnosti različnih 
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variantnih rešitev, ki jih lahko investitor poljubno oblikuje v okviru limitiranih 
investicij skladno s specifičnimi lokalnimi potrebami. 

Torej, to je odgovor Izvršnega odbora Izobraževalne skupnosti Slovenije na 
postavljeno delegatsko vprašanje. Morda je ta odgovor nekoliko pomanjkljiv, 
ker se sklicuje na prejšnji odgovor. Kolikor bi seveda želeli podrobno poročilo 
o celotni akciji graditve, vam bomo to posebej posredovali. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Delegat tovariš Vindiš, ali 
ste zadovoljni z odgovorom na dodatna vprašanja? (Da.) Hvala lepa. 

Delegatsko vprašanje želi postaviti tovariš Geza Bačič. Prosim! 

Geza Bačič: V mesecu juliju tega leta je na velikem delu Slovenije, 
še posebej hudo v Severovzhodni Sloveniji divjala toča z neurjem. Posebne 
komisije so ocenile škodo zaradi toče in neurja na kmetijskih zemljiščih. Tako 
je na primer samo v območju pomurskih občin ugotovljene za prek 40 milijard 
starih dinarjev škode, saj je bil na številnih zemljiščih pridelek uničen v celoti. 
Prve akcije solidarnostne pomoči so bile zelo hitre. Zato so bili prizadeti kmetje 
in delovne organizacije v začetku prijetno presenečeni. Tako je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije za ublažitev posledic toče in neurja zagotovil sredstva 
za regresiranje mineralnih gnojil za setev, brezplačno delitev močnih krmil za 
20 dni najbolj prizadetim proizvajalcem, zaščitno škropljenje proti glivičnim 
boleznim, sprejel pa je tudi številne ukrepe za zagotovitev krmil, kamor sodi 
tudi intervencijski uvoz koruze, prepoved klanja nedopitane živine, v zvezi z 
jesensko setvijo in prehrano živali prek zime pa je še dodatno zagotovil regre- 
siranje semena in gnojil za setev pšenice ter krmil za prirejo mleka oziroma 
mesa, kot tudi za setev nekaterih spomladanskih posevkov. Kmetijske organi- 
zacije so seveda izvedbo akcije financirale iz bančnih kreditov in predložile 
regresne zahtevke. Doslej za regresne zahtevke niso prejeli nobenega povračila, 
pač pa medtem tečejo 6 % obresti za te najete kredite. Samo v Pomurju je takih 
zahtevkov za prvo fazo sanacije škode, ki je že za nami, na primer ob nedavni 
jesenski setvi, za okoli 2,5 milijarde starih dinarjev, ki bremenijo že tako pri- 
zadete kmetijske organizacije, pri čemer bodo zaradi angažiranja svojih sredstev 
in izpada realizacije na ta način imele celo izgubo. Tudi iz naslova solidarno- 
stnih sredstev za tako imenovano drugo fazo sanacije še nismo prejeli nobene 
pomoči, ker se čaka na podpisovanje samoupravnih sporazumov po občinskih 
skupščinah. Tako so kmeti na terenu začeli izgubljati zaupanje v širšo druž- 
beno pomoč, pa tudi delavci v kmetijskih organizacijah sami ne najdejo reši- 
tev. Iz teh razlogov prosim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da odgovori 
na naslednja vprašanja: 

1. Kdaj bodo izpolnjene obveznosti republike do predloženih regresnih 
zahtevkov v zvezi s prvo fazo sanacije po toči? 

2. Kdaj bodo prizadeti prejeli solidarnostna sredstva iz naslova republiške 
solidarnosti za drugo fazo sanacije? Razmere na terenu so težke toliko bolj, ker 
smo lastne možnosti pomoči kmetijskim organizacijam iz enodnevnega zaslužka 
za pomoč prizadetim po toči v pomurskih občinah realizirali, drugih sredstev 
pa dejansko še nismo dobili. 

Seveda bi želel odgovor že na tej seji zbora. V primeru, da ni možno dobiti 
odgovora na današnji seji, pa prosim za čim hitrejši pismeni odgovor, ker je 
naslednja seja zbora šele februarja naslednjega leta. Hvala. 
41 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Član Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije tovariš Ivo Marenk, republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, je pripravljen takoj odgovoriti. Obvestili smo ga in bo prišel na 
sejo zbora. Če boste za trenutek počakali, boste dobili odgovor takoj. Lahko 
bi tudi imeli manjši odmor, da pride tovariš Marenk. 

Majda Naglost: Tovarišica predsednica! 
Čudno se mi zdi, kar je bilo rečeno v zvezi z občinami. Kolikor vem, je 

občinska skupščina Velenje že sklepala na svoji seji o teh solidarnostnih sred- 
stvih. Ni mi znano, koliko so o tem sklepale druge občinske skupščine. Verjetno 
je ta občinska skupščina prva začela s tem. 

Predsednica Tina Tomlje: Prosim tovariša Iva Marenka, da da odgo- 
vor na delegatsko vprašanje, ki je bilo že prebrano! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in spošto- 
vani tovariši delegati! Glede na to, da sem vprašanji prejel šele na začetku seje 
zbora, se opravičujem, če bom nekoliko improviziral, vendar bom poskušal v 
okviru možnosti odgovoriti, tudi z nekaterimi predlogi, na zastavljeni vprašanji 
tovariša Bačiča-. 

Ob katastrofalni toči, ki je zajela območje Severovzhodne Slovenije, je bila, 
kot ste bili obveščeni, na sejah zborov konec julija tega leta takoj realizirana 
prva pomoč prizadetim delovnim organizacijam in kmetom, pri čemer se je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije takoj vključil s petimi milijoni dinarjev po- 
moči prizadetim občinam. 

Sprejet je bil sklep, da se realizira tudi regresiranje nekaterih najpomemb- 
nejših reprodukcijskih materialov. Ocena, ki je bila sprejeta tudi v okviru 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, je, da je bila akcija v mesecu 
avgustu tega leta, ko je bilo preoranih nad 7000, posajenih pa, zaradi suše, ki 
je v tem času vladala, nekoliko izpod 7000 hektarjev zemljišč, izredno uspešna 
in da bi morala služiti kot primer smotrnega dela pospeševalne službe. Ko so 
bili zbrani vsi podatki o ukrepih v vseh 20 občinah, ki so prejele tudi pomoč 
za regresiranje škropiv, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil in 
Skupščini SR Slovenije v decembru tega leta predložil predlog odloka o dota- 
ciji in kreditih za odpravo posledic neurij. 

Po posvetu s Predsedstvom Skupščine SR Slovenije predlagam v odgovoru 
na to vprašanje, da ta zbor priporoči, da bi se odlok, ki je že v Skupščini SR 
Slovenije, danes uvrstil na seji obeh pristojnih zborov kot dodatna točka. V tem 
primeru bi bila sredstva za sanacijo prve faze lahko neposredno izplačana že 
v mesecu decembru tega leta, kar pomeni v tem tednu. V tem smislu menimo, 
da bi bilo to prav izvršiti, ker bi se na ta način lahko sredstva vključila tudi še 
v prihodek delovnih organizacij za 1978. leto. Sredstva naj bi se izplačala iz 
stalne proračunske rezerve SR Slovenije. 

Glede poznejše sanacije, tako imenovane druge faze, je bil v mesecu septem- 
bru tega leta skupaj s prizadetimi organizacijami in občinami izdelan program. 
Ugotovljeno je bilo, da ustreza kriterijem iz družbenega dogovora šestih sloven- 
skih občin; seveda pretežni del škode odpade na tri pomurske občine. V tem 
smislu je bil sprejet program na podlagi predhodnega soglasja Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 2e ob koncu meseca julija tega leta sta 
sindikat in Gospodarska zbornica Slovenije podprla zbiranje sredstev solidarnosti 
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po družbenem dogovoru. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je do tega 
opredelil v Skupščini SR Slovenije že na seji 26. julija tega leta in je bil v prvi 
fazi nosilec akcije, nato pa je bil v mesecu septembru, ko je bil izdelan pro- 
gram, nosilec akcije odbor podpisnikov družbenega dogovora. 

Zaostanki pri realizaciji predloga so nastali zaradi usklajevanja v odboru 
podpisnikov in so predvsem posledica zahtev nekaterih občinskih skupščin, ki 
niso ustrezale kriterijem, sprejetim v okviru družbenega dogovora. Zaradi tega 
je bil predlog poslan občinskim skupščinam 17. oktobra tega leta, pri čemer 
lahko v tem trenutku ugotovimo naslednje: 

Doslej se je izrazilo s sklepom 41 občinskih skupščin, pri čemer ugotavljamo 
na podlagi zadnjega pregleda konec preteklega tedna, da ima večina občinskih 
skupščin na programu obravnavo predloga sklepa, ki ga jim je poslal odbor 
podpisnikov, na sejah skupščinskih zborov 27. oziroma 28. decembra tega leta. 
Pričakujemo, da se bo do konca tega leta večina občinskih skupščin opredelila za. 

V zvezi s tistimi občinskimi skupščinami, ki iz različnih razlogov, tudi zaradi 
nasprotovanja, niso tega uvrstile na dnevni red, predlagam, da bi bilo prav 
zaprositi v tem primeru za pomoč Socialistično zvezo delovnega ljudstva Slove- 
nije, da prek občinskih konferenc zaprosi občinske skupščine za uresničitev 
obveznosti, ki so jo sprejeli občinskih sekretarji na seminarju v Portorožu, da 
namreč pomaga, da se v prvih desetih dneh januarja naslednjega leta najde 
rešitev tega vprašanja. Po pridobljenih sklepih vseh občinskih skupščin in ko se 
ugotovi, da so vse občinske skupščine za, drugi podpisniki na ravni republike 
so se pa že izrekli, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel ustrezen odlok. 
Služba družbenega knjigovodstva lahko ta sredstva približno v 30 dneh zbere 
in jih razdeli po razdelilniku, ki je bil v skladu s stališčem odbora podpisnikov 
in odbora za razvijanje socialistične solidarnosti pri Socialistični zvezi delavnega 
ljudstva Slovenije izdelan skupaj z občinskimi skupščinami in organizacijami. 

Ob tem bi želel opozoriti še na določeno vprašanje. Med dosedanjo skup- 
ščinsko razpravo je bila dana pobuda, da se razširi možnost, na podlagi ustrezne 
dopolnitve zakona in morda družbenega dogovora, da se v takšnih primerih, ko 
nastopi resna kriza zaradi naravne nesreče, omogoči hitro ukrepanje. Doseda- 
nja in veljavna ureditev je takšna, da se lahko ukrepa naknadno, prva pomoč 
pa je bila doslej neposredno vezana v celoti na proračunska sredstva. V tem 
smislu menimo, da bi veljalo to pobudo, ki je bila že v razpravi, ob nadaljnji 
razpravi o sistemu solidarnosti vsestransko proučiti, ob upoštevanju izkušenj, 
ki jih imamov Posočju in v tem letu v Pomurju. 

Želim opozoriti, da je na primer faza zbiranja sklepov po občinskih skup- 
ščinah trajala za Posočje, v bistveno večji dimenziji za obe fazi, za vsako fazo 
dejansko šest mesecev. Očitno je, da bi veljalo proučiti, ali je sedanji sistem 
dober, o čemer bi se morali izreči vsi podpisniki in zlasti delegatska skupščina. 

V primeru, da bi ta zbor to predlagal, na podlagi odgovora na delegatsko 
vprašanje, obema drugima zboroma, menim, da je možno danes kot zadnjo 
točko na obeh zborih dati pobudo, da se obravnava predlog odloka, da bi se 
lahko sredstva za tako imenovano prvo fazo realizirala neposredno do konca 
tega leta. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš delegat Bačič, ali si 
zadovoljen z odgovorom? 
41» 
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Geza Bačič: Z odgovorom, sem žal le delno zadovoljen. Ampak sedaj 
je, kar je. Predlagam najprej, naj bi ta predlog, ki ga je dal tovariš Marenk, 
sprejel ta zbor. Torej bi se vsaj prva faza sanacije rešila prek priporočila tega 
zbora drugima dvema zboroma, da bi prizadete delovne organizacije vsaj v 
decembru tega leta imele pokrita prvotna izplačila, da ne bi prišli v položaj, 
da pokrivamo še njihovo izgubo zaradi tega, ker so solidarno reševale druge. 

Vendar bi rad opozoril, da bi to moralo biti dobra šola za prihodnje akcije. 
Gre za politični problem. Gre za neobčutljivost do solidarnosti. Do določene 
stopnje je morda ta moja ocena sedaj prehuda, ne mislim pa, da je netočna. 
Ampak, preprosto, rad bi rekel, da obstajajo tudi določeni izgovori, celo med 
odgovornimi dejavniki, češ da akcija ni stekla zato, ker se je zavleklo dogovar- 
janje in podpisovanje sporazumov in da je v določenem smislu to vplivalo, da 
je prišlo do zamude. Teh izgovorov ne sprejemam, ker menim, da niso točni. 
Naj k temu dodam, da so na primer samo v Pomurju pomurski kmeti in kmetij- 
ske organizacije preorali nad 6000 hektarjev kmetijskih površin, ki so za marsi- 
katerega strokovnjaka in delavca v Sloveniji bile že izgubljene in tako rešili, 
kar se je rešiti dalo. To je res. To so podatki, ki so nesporni in jih je navedel tudi 
tovariš Ivo Marenk. To so naredile tudi nekatere druge organizacije. Mislim pa, 
da je tega bilo največ v pomurskem območju. To vse očitno pomeni, da smo 
dejansko poskušali doma rešiti največ, kar se je dalo rešiti v tem položaju. 
Zato bi ponovno rad rekel, da bi bilo dobro ta primer obravnavati kot dobro 
šolo za prihodnje akcije, saj smo pogosto poudarjali, da tisti, ki hitro da, dvakrat 
da. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariši delegati! Upoštevati 
moramo, da s tem delegatskim vprašanjem seveda ne smemo preseči instituta 
delegatskega vprašanja. Čeprav po razpoloženju ugotavljam, da bi še marsikdo 
rad razpravljal, menim, da o tem vprašanju ne moremo razpravljati danes, ker 
gre le za delegatsko vprašanje. Predlog, ki ga je dal predstavnik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, kako naj bi Družbenopolitični zbor ravnal do predloga 
odloka, ki ni bil predloižen, menim, da moramo zavrniti. Predlagatelj lahko sam 
poskusi, da bosta preostala dva zbora uvrstila ta predlog odloka na dnevni red 
svojih sej. Ta zbor, ki o tem ni razpravljal, pa se o tem tudi ne more izreči. Od 
delegata pa je odvisno, ali bo predlagal obravnavo te teme, in če jo bo predlagal, 
bo ta zbor to uvrstil na dnevni red svoje seje. Ampak delegat se o tem ni 
izrekel. Rekel je le, da je delno zadovoljen z odgovorom. Lahko pa to prekva- 
lificira in predlaga, da se to uvrsti kot točka dnevnega reda današnje seje tega 
zbora, za kar se mi zdi, da je primerno. 

Geza Bačič: Dobro. To predlagam. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Bačič predlaga obravnavo. Poskr- 
beli bomo za to, da bo obravnava tega delegatskega vprašanja in odgovora nanj 
v vseh pristojnih zborih. Prosim, besedo ima tovariš Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica! Menim, da naj bi Družbeno- 
politični zbor obvestil preostala dva zbora, da je bil dan odgovor na to delegatsko 
vprašanje, s katerim delegat ni bil zadovoljen. Zbora naj presodita, ali je mogoče 
v okviru poslovnika Skupščine SR Slovenije uvrstiti to vprašanje kot dodatno 
točko na današnji seji. Mislim, da je to ključno vprašanje. Tovariša delegata 
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zanima rešitev položaja, v katerem so se znašli v Pomurju. To je težko vpra- 
šanje. 

Geza Bačič: Postavljeno je bilo še vprašanje: Zakaj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ni sam tega predlagal preostalima dvema zboroma? 

Predsednica Tina Tomlje: Kot sem že prej rekla, predlagatelj lahko 
to sam predlaga pristojnima zboroma. Ta zbor pa tega ni obravnaval in ne more 
sedaj sklepati o tem predlogu. 

Stane Markič: Tovarišice in tovariši! 
Ne bomo sedaj zaradi poslovnika tako togi, da ne bomo smeli med sabo 

razpravljati. To bi bil pravzaprav nesmisel. Ce kdo postavi vprašanje, se lahko 
o njem pogovarjamo. Drugače je, če predlagatelj oziroma delegat zahteva, da se 
to uvrsti kot točka dnevnega reda na sejo zbora. Dobro, potem se pač mora to 
uvrstiti kot točka dnevnega reda. Menim naslednje: Ce je Izvršni svet dal dolo- 
čen predlog zborom Skupščine, zakaj ni bil uvrščen na dnevni red pristojnih 
zborov? Iz kakšnega razloga? Ce se sedaj predlagatelj izgovarja na to, da bi 
predlog tega delno ublažil položaj, kolikor sem razumel, da bi z njim kaj sprožili 
in rešili, kdo je zadržal obravnavo predloga tega odloka? To bi bilo dobro 
vedeti. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Želi še kdo razpravljati? (Da.) Pro- 
sim, besedo ima tovariš Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica! V postopku izračunavanja in 
usklajevanja med občinskimi skupščinami glede zneska, ki ga dobijo iz sredstev 
solidarnosti v zvezi z rešitvijo problema tako imenovane prve faze sanacije, smo 
podatke dobili v mesecu novembru tega leta. Teh podatkov nismo dobili od vseh. 
Ponovno poudarjam, da je bilo v to vključenih 20 občinskih skupščin. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini SR Slovenije predlog odloka 
14. decembra tega leta. Pri tem je seveda v skladu s 301. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, na katerega se sklicuje, predlagal, naj bi se predlog 
odloka sprejel v normalnem postopku, ki je predviden v drugem odstavku tega 
člena, ki določa, da se odloki praviloma sprejemajo kot predlogi zakonov, z 
drugimi besedami enofazno. Menim, da je bila temeljna ocena, ki je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije vodila pri tem, da je Skupščina SR Slovenije večkrat 
poudarjala, da ni potrebe za pogostimi hitrimi postopki. V tem primeru bi seveda 
morala Skupščina SR Slovenije od 14. decembra do danes opraviti celoten 
postopek in to uvrstiti v dnevni red sej pristojnih zborov. Glede na to, da smo 
pa obveščeni, da je naslednja seja skupščinskih zborov šele 7. februarja nasled- 
njega leta, ponovno poudarjam, da se nam v Izvršnem svetu zdi, da bi bilo 
smotrno, da se vendar danes poskuša rešiti to vprašanje. Menim, da so tehtni 
razlogi za to, da se to reši danes. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Besedo ima tovariš Igor Uršič! 

Igor Uršič: Soglašam, da ob položaju, o katerem je govoril Geza 
Bačič, ni mogoče iskati formalnih razlogov, ki bi bili opredeljeni v poslovniku. 
Kar ta zbor lahko ugotovi in kar mora ugotoviti in kar pravzaprav izhaja iz 
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delegatskega vprašanja tovariša Bačiča, ne kaže pravzaprav na probleme, ki 
se hočejo sedaj skriti s poslovnikom ali na druge načine, ampak kaže, po mojem 
mnenju, tudi v Izvršnem svetu premajhen posluh za položaj in vse politične 
in družbenoekonomske posledice, o katerih je govoril Geza Bačič. Predvsem 
zato, ker tovariš Marenk in tudi še nekateri tovariši vemo, da tovariš Geza 
Bačič, danes sicer prek delegatskega vprašanja, opozarja na to že okoli dva 
meseca in pol. Težko bi sprejel kakršnokoli opravičilo, da zaradi tega ni bilo 
mogoče opraviti postopka izračunavanja. Kot da bi vprašanje obračunavanja 
in izračunavanja v celoti rešilo do zadnje pare problem škode ob toči! Tudi zelo 
težko sprejmem opredelitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da je 
pravzaprav uskladil svoj predlog s priporočilom Predsedstva Skupščine SR Slo- 
venije in predsedstev posameznih zborov, da pravzaprav naj ne bi bilo pri delu 
delegatske skupščine kakšnih izjem in hitrih postopkov, seveda o vprašanjih, 
ki tega niso potrebna. Kajti pri našem dosedanjem delu so bili v postopku 
številni akti, ki dejansko po svoji pomembnosti niso imeli širših družbenopolitič- 
nih implikacij in posledic, ampak so se obravnavali po izjemnem oziroma hitrem 
postopku zato, ker niso bili rešeni v fazi opredeljevanja in niso bili predloženi 
Skupščini SR Slovenije in njenim delovnim telesom. Menim, ne poznavajoč 
vseh formalnopravnih poslovniških opredelitev, da Družbenopolitični zbor lahko 
danes sprejme in mora danes sprejeti politično stališče s problematiko, o kateri 
je govoril Geza Bačič. Družbenopolitični zbor naj predlaga Republiškemu 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj takoj, še med to sejo 
tega zbora predlaga sklic izredne seje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
ki naj takoj predlaga obravnavo tega akta po hitrem postopku. Menim, da je to 
Izvršni svet dolžan storiti glede na to, da je precej dolgo časa vedel za ta pereč 
problem. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali bo še kdo razpravljal? (Nihče.) Dogo- 
vorili bi se za stališče o postavljenem delegatskem vprašanju tovariša Geze 
Bačiča, ki bi se glasilo približno takole: 

»O delegatskem vprašanju, ki ga je postavil tovariš Geza Bačič, se je v Druž- 
benopolitičnem zboru oblikovalo mnenje, da je neupravičeno, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ni prej predlagal Skupščini SR Slovenije, naj uvrsti 
predlog odloka na dnevni red sej svojih pristojnih zborov. Zato Zbor meni, naj 
Izvršni svet stori vse, da bi bil predlog odloka vključen na dnevni red sej 
pristojnih zborov že na današnjih sejah.« 

Kdor je za predlagano stališče, naj glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
'^e k<io proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Pravilno stilistično bo to 
stališče oblikovano v zapisniku današnje seje tega zbora. Delegatskih vprašanj 
pod 8. točko dnevnega reda ni več. 

S tem smo izčrpali dnevni red današnje seje zbora. Ker smo zadnjič skupaj 
v tem letu, mi dovolite, da vam zaželim srečno novo leto in uspešno sodelovanje 
v 1979. letu! 

(Seja je bila končana ob 13.20.) 



9. novembra 1978 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoči Emil Tomažič : Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin, na 

katerem bomo poslušali uvodno obrazložitev, ki jo bo posredovala tovarišica 
Mara Žlebnik, podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije in sicer: 

— k osnutku zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih organih, 

— k predlogu za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju repu- 
bliških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije, 

— k predlogu za izdajo zakona o družbenih svetih in 
  k predlogu za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 

in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih. 
Poslušali bomo tudi uvodno obrazložitev, ki jo bo podal tovariš Livio 

Jakomin, član Izvršnega sveta in predsednik republiškega komiteja za pro- 
met in zveze, in sicer: 

— k poročilu o izvajanju stališč Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez 
v Socialistični republiki Sloveniji in 

— k poročilu o varnosti prometa v Socialistični republiki Sloveniji. 
Prosim tovarišico Maro Zlebnik, podpredsednico Izvršnega sveta Skupščine 

Socialistične republike Slovenije za obrazložitev! 

Mara 2 1 e b n i k : Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice 
in tovariši delegati! 

Dovolite mi, da v imenu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike 
Slovenije podam uvodno obrazložitev k svežnju pomembnih zakonskih aktov, 
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ki jih bomo obravnavali na današnjih sejah zborov. Gre za sistemske zakone, 
ki po svoji vsebini pomenijo dograjevanje našega političnega sistema glede izvr- 
šilnih in upravnih organov ter glede družbenih svetov kot institucionalne oblike 
organiziranega družbenega vplivanja na reševanje družbenih zadev. 

Dva izmed predloženih predlogov za izdajo zakona pa že pomenita izpeljavo 
sistemskih rešitev glede organizacije republiške uprave in zagotovitve pogojev 
za organizirano in trajno usposabljanje delavcev v državnih organih, kar je 
seveda bistven pogoj za uspešno delo teh organov. 

Predložena gradiva štirih zakonov, čeprav usmerjena delno na širši, delno 
na ožji okvir področij dela oziroma krog vprašanj, tvorijo med seboj vsebinsko 
povezan kompleks. Zato tudi v uvodni besedi povezujemo vse štiri predložene 
zakonske akte. 

Medtem ko obravnavamo zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih 
organih že v fazi osnutka, obravnavamo ostale tri kot predloge za izdajo zakona, 
to je v prvi fazi. Skupna obravnava vseh navedenih predpisov je po naši 
oceni smotrna in za celovitost in preglednost vseh razsežnosti obravnavanih 
vprašanj izredno pomembna. Vam delegatom pa bo s tem omogočeno, da že na 
podlagi konkretno obdelanih vprašanj v osnutku sistemskega zakona ocenite 
poglavitne vidike konkretne izpeljave, zlasti v predlogu za izdajo organizacij- 
skega zakona. 

Skupščina prejšnjega sklica je spomladi letos ob predlogu za izdajo zakona 
o sistemu državne uprave obravnavala tudi obsežno analizo o delovanju državne 
uprave, ocenila stanje in se soočila s problemi in pomanjkljivostmi, ki sprem- 
ljajo njeno delovanje na sedanji stopnji razvoja naše družbene ureditve. Pri tem 
je ugotovila, da ustavne spremembe narekujejo vsebinsko in organizacijsko 
prilagoditev in nadaljnjo družbeno preobrazbo uprave, zlasti pa, da v njenem 
delovanju razvijemo vse tiste družbene prvine, ki naj utrdijo samoupravno 
demokratičnost v njej in ki naj zagotovijo, da bo državna uprava vse bolj 
delovala kot sestavni del celovitega samoupravnega združenega dela in politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja. Njeno delovanje naj bo tvorno 
in odgovorno, v skladu s pristojnostmi, pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi, 
to se pravi v skladu z njeno družbeno funkcijo. Ustrezni odgovorni družbeni 
dejavniki našega političnega sistema pa naj bi bili kreativno vključeni v vseh 
fazah njenega delovanja. 

Soodvisnost razvoja državne uprave od spleta vseh razmerij v družbi nare- 
kuje spremembe v njenem organiziranju, v metodah njenega delovanja, v ukre- 
pih, ki bodo omogočili njeno večjo učinkovitost, v okrepitvi njenega družbenega 
položaja in v zagotovitvi samoupravnega demokratičnega nadzora nad njenim 
delom. 

Pomembne prvine našega političnega sistema, predvsem pa razvoj delegat- 
skega skupščinskega sistema kot univerzalnega sredstva v rokah delovnih ljudi 
in občanov pri odločanju o skupnih družbenih zadevah, razvoj samoupravnih 
interesnih skupnosti na posameznih družbenih področjih, nove naloge družbe- 
nopolitičnih skupnosti na področju varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine in še mnogo drugega, vse to so okoliščine, ki nujno zahtevajo tudi 
pospešeno prilagajanje dela in reševanja nalog v organih uprave. 

Moram poudariti, kar je pokazala tudi omenjena obravnava analitičnega 
gradiva v Skupščini, da prav na tem področju delovanja uprave še nismo dosegli 
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večjih uspehov. To seveda terja dodatno prizadevanje v tej smeri, predvsem pa 
določene sistemske rešitve, ki so danes pred vami. 

Usmeritev za delovanje organov državne uprave in za njihovo prilagajanje 
vlogi in ciljem skupščinskega in delegatskega sistema pa dajejo zlasti sprejeti 
dokumenti XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in VIII. kongresa Zveze 
komunistov Slovenije, pa tudi vsi drugi dokumenti, še posebej tudi tisti, ki jih 
je v zvezi z uresničevanjem delegatskega sistema in razvojem samoupravnih 
odnosov sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije. Ti dokumenti pred- 
stavljajo hkrati politično izhodišče za uveljavljanje raznih oblik družbenih 
svetov kot demokratičnih teles, zasnovanih na delegatskem načelu, ki naj zago- 
tovijo družbeno koordinacijo in dogovarjanje odločilnih dejavnikov samoupravne 
družbene strukture. 

Državna uprava ostaja tudi v prihodnje zelo pomemben dejavnik v našem 
političnem sistemu. Njeno delovanje se najbolj neposredno odraža v odnosih 
do naših temeljnih družbenih celic in do občanov, ki pri organih državne uprave 
uveljavljajo velik del svojih ustavnih in zakonitih pravic. 

Zato je njena ustrezna opredelitev v našem političnem sistemu tudi eden 
bistvenih pogojev za nadaljnji uspešen razvoj samoupravnih družbenih odnosov. 

Nujno je, da iz vseh postopkov do kraja izločimo še vedno prisotne ostanke 
birokratizma in tehnokratizma, s katerimi se naši delovni ljudje in občani 
pri uveljavljanju svojih pravic ali opravljanju svojih dolžnosti še vedno sre- 
čujejo. 

Pospešiti moramo proces prilagajanja izvršnih svetov družbenopolitičnih 
skupnosti dejanskim spremembam v družbi, krepiti njihovo odgovornost do dele- 
gatskih skupščin in do družbe v celoti ter' njihovo odprtost do pobud in do 
vplivov organiziranih družbenih dejavnikov. Po drugi strani pa je v tem 
procesu treba vztrajneje razbremenjevati delegatske skupščine vseh tistih nalog, 
ki jih lahko samostojno in s polno družbeno odgovornostjo opravljajo izvršni 
sveti sami. Vse to velja tudi za organe državne uprave. Konkretna opredelitev 
ustreznih razsežnosti preobrazbe državne uprave mora omogočiti njihovo večjo 
odprtost v vseh postopkih njihovega delovanja, njihovo neposrednejše sodelo- 
vanje z vsemi ustreznimi družbenimi dejavniki, zlasti z omogočanjem organizi- 
ranega družbenega vpliva na njihovo delovanje. S takim ravnanjem pa se bo 
nedvomno krepil tudi njihov družbeni položaj. 

V skladu z osnovnimi smotri v sprejetih političnih dokumentih si je treba 
prizadevati predvsem tudi za večjo učinkovitost izvršilnih in upravnih organov. 
Teh pa seveda ne moremo ocenjevati samo po zaostankih pri reševanju neka- 
terih upravnih zadev in velikokrat preveč zapletenih postopkih, ampak predvsem 
po njihovem ravnanju, po tem, kako izvršujejo odgovornost »za stanje druž- 
benih zadev« v okviru pravic in obveznosti, ki so jim naložene. Opredelitev vse- 
bine »odgovornosti za stanje« je podrobneje razčlenjena v zveznem zakonu 
o temeljih sistema državne uprave, zato v osnutek republiškega zakona nismo 
ponovno vključevali podrobnejših določil o tej pomembni nalogi izvršnih in 
upravnih organov. 

Spremembe v vlogi, položaju in jasnejša opredelitev funkcij organov držav- 
ne uprave ter njihove odgovornosti narekujejo tudi spremembe v metodah 
njihovega delovanja. Izvršilni in upravni organi morajo aktivno in odgovorno 
sodelovati v celovitem procesu priprave in izvajanja demokratično sprejetih 
skupnih odločitev vseh družbenih dejavnikov. 
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Temeljni cilj preobrazbe državne uprave je njeno postopno preoblikovanje 
v javno upravo socialističnega samoupravnega združenega dela in njegovega 
političnega sistema. Podrobno so strateški cilji pri preobrazbi državne uprave 
opredeljeni v mnenjih in stališčih Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve, katera so bila posredovana vam delegatom skupaj z osnutkom zakona. 

Proces normativnega urejanja problematike državne uprave v skladu z 
ustavnimi izhodišči se je v SR Sloveniji začel pred štirimi leti, ko sta bila 
v decembru 1974 sprejeta zakon o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in 
zakon o republiških upravnih organih, ki sta že uveljavila nekatere novosti. 
Med temi na primer oblikovanje komitejev kot kolegijskih upravnih organov. 

V marcu 1975 je Zvezni svet za vprašanja družbene ureditve ocenil, da je 
nujna celovita reforma v delu izvršilnih in upravnih organov na vseh ravneh. 
Po obsežnih proučevanjih in več kot tri leta trajajočih pripravah je bil v aprilu 
tega leta sprejet zvezni zakon o temeljih sistema državne uprave in o zveznem 
izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih. 

V času, ko je še tekla razprava o osnutku zveznega zakona, pa je bil v Skup- 
ščini SR Slovenije obravnavan predlog za izdajo novega republiškega sistem- 
skega zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških 
upravnih organih s tezami za zakon. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 22. 2. 1978 sprejela predlog za 
izdajo zakona o državni upravi, republiškem izvršnem svetu in republiških 
upravnih organih s tezami. O predlogu za izdajo zakona in tezah so potekale šte- 
vilne splošne in specializirane razprave, tako v posebnih telesih Izvršnega sveta 
kakor tudi v okviru drugih organov, med drugimi tudi v skupnosti sloven- 
skih občin. 

V času od sprejetja predloga za izdajo zakona do priprave osnutka je pred- 
lagatelj kot delovno gradivo pripravil še predosnutek zakona, predvsem zaradi 
opredelitve do sistemskih vprašanj, o katerih se je izrekel Republiški svet za 
vprašanja družbene ureditve v svojih mnenjih in stališčih in Svet za družbenopo- 
litični sistem pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze. Po- 
memben prispevek pa so dale tudi razprave na organiziranih regionalnih po- 
svetih. 

Osnutek zakona o sistemu državne uprave tako sledi usmeritvam iz pred- 
loga za izdajo zakona, izhaja iz ugotovitev analiz o problematiki republiške in 
občinske uprave, ki sta bili v Skupščini obravnavani hkrati s predlogom za iz- 
dajo zakona, in upošteva vse tiste pripombe in predloge iz dosedanjih razprav, 
ki so skladne s sistemskimi izhodišči in sodijo med vprašanja, ki se urejajo z 
republiškim zakonom. 

Seveda pa že dosedanje razprave v delovnih telesih Skupščine in zborov 
in tudi včerajšnja razprava v Družbenopolitičnem zboru pomenijo dragocen pri- 
spevek za nadaljnje delo. 

Tako zasnovan republiški zakon o državni upravi, Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije in republiških upravnih organih bo skupaj z zveznim zakonom 
o temeljih sistema državne uprave in o zveznem izvršnem svetu ter zveznih 
upravnih organih predstavljal enotno sistemsko podlago za delovanje organov 
državne uprave. i 

Prvi del zveznega zakona, ki podrobno ureja zlasti funkcije in razmerja iz- 
vršnih svetov in upravnih organov ter določa samoupravne pravice, obveznosti 
in odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih, se namreč neposredno uporab- 
lja za organe državne uprave vseh družbenopolitičnih skupnosti. Določbe zvez- 
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nega in republiškega sistemskega zakona skupaj z občinskimi statuti se med 
seboj dopolnjujejo in bodo predstavljale vsebinsko celoto. 

Ob upoštevanju resolucije o temeljih zakonodajne politike v Socialistični 
republiki Sloveniji in v skladu s stališči zborov Skupščine Socialistične republike 
Slovenije osnutek zakona tako ne vsebuje določb, ki so sprejete v zveznem za- 
konu, razen tistih posameznih rešitev, ki so potrebne zaradi razumljivosti določb 
republiškega zakona. 

V skladu z usmeritvijo zakonodajne politike, da se posamezna pravna 
področja čimbolj celovito urejajo in glede na predlog iz razprave je v pred- 
loženem osnutku zakona zajeta vsebina petih dosedanjih zakonov, to je zakona 
o Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije in zakona o 
republiških upravnih organih, razen konkretnih organizacijskih določb, nadalje 
zakona o sredstvih za delo upravnih organov v Socialistični republiki Sloveniji, 
zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v Socialistični 
republiki Sloveniji in zakona o inšpekcijah, 

Iz istega razloga so v osnutek zakona vključena tudi nekatera druga vpra- 
šanja, kot je delovni čas v državnih organih, in tista vprašanja v zvezi z izva- 
janjem zveznega zakona o splošnem upravnem postopku, ki jih mora z zakonom 
urediti republika. 

Glede na tak pristop se sistematika osnutka bistveno razlikuje od tez za 
zakon, na kar pa je Izvršni svet opozoril že v predlogu za izdajo zakona. 

Kljub temu, da je osnutek zakona dokaj obsežen, pa podrobnejše urejanje 
posameznih vprašanj prepušča družbenim dogovorom in samoupravnim spo- 
razumom, izvršilnim predpisom in samoupravnim in drugim splošnim aktom, 
s katerimi bodo konkretizirane in razčlenjene zakonske rešitve. 

Moram omeniti, da je med posebnostmi, ki jih za občinsko upravo uvaja 
osnutek zakona, uvedena možnost ustanavljanja kolegijskih upravnih organov 
tudi v občinah, kar pa je praviloma vezano na potrebo po usklajevanju več 
dejavnosti na širših področjih. V občinah bo treba presoditi, kje je ustanovitev 
takega kolegijskega organa smotrna in družbeno upravičena. 

Pri posebnih določbah o inšpekcijah je izpostavljena obveznost republike in 
občine za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Občinam pa je 
naložena obveznost, da se v večji meri sporazumevajo o organiziranju medob- 
činskih inšpekcijskih služb, ki so se v praksi nesporno izkazale kot bolj učin- 
kovite. O tem ne bi širše govorila, ker je prav za to zasedanje skupščinskih 
zborov bila pripravljena obravnava posebnega poročila o uresničevanju inšpek- 
cijskega nadzora v Socialistični republiki Sloveniji. 

V zvezi s pridobivanjem dohodka delovne skupnosti upravnih organov je 
povzeta določba zveznega zakona o ugotavljanju prispevka delovne skupnosti k 
opravljanju nalog upravnega organa. Opredeljeni pa so akti in udeleženci 
v postopkih sporazumevanja o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje do- 
hodka v posamezni družbenopolitični skupnosti ter o načinu programiranja, 
vrednotenja in ocenjevanja opravljenih nalog ter pri uveljavljanju načel svo- 
bodne menjave dela tudi na tem področju. 

Program dela upravnega organa mora v veliko večji meri kot doslej 
postati merilo za oblikovanje sredstev za njegovo delo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Osnovno izhodišče za zakon o družbenih 
svetih so ustavna načela, po katerih imajo pri uresničevanju in pospeševanju 
razvoja samoupravnih socialističnih odnosov posebno vlogo in odgovornost druž- 
benopolitične organizacije, zlasti Zveza komunistov, Socialistična zveza delovnega 
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ljudstva in Sindikati. Družbenopolitične organizacije so kot oblika svobodnega 
političnega organiziranja delovnih ljudi in kot tvoren dejavnik razvoja uspešnega 
delovanja in varstva socialistične samoupravne družbe udeležene pri uresniče- 
vanju oblasti in pri opravljanju drugih družbenih zadev. S svojimi pobudami, 
mnenji in predlogi skupaj z organi družbenopolitičnih skupnosti sodelujejo pri 
usklajevanju neposrednih skupnih in splošnih družbenih interesov delovnih 
ljudi ter pri reševanju vprašanj, ki zadevajo družbeni razvoj, utrjevanje in 
učinkovito delovanje socialističnih samoupravnih odnosov. Družbeni sveti so 
ena izmed pomembnih oblik tvornega uresničevanja ustavnih funkcij družbeno- 
političnih organizacij. 2e dosedanji zvezni in republiški sveti, oblikovani s po- 
sebnimi zakoni, so izhajali iz teh načel. 

Zvezni in republiški sveti so kot oblika dela našega družbenopolitičnega 
sistema in demokratične priprave odločitev doslej uspešno delovali. Ti sveti so 
se polno uveljavili kot zelo pomemben dejavnik medsebojne konzultacije, koordi- 
nacije, izmenjave mnenj in usklajevanja stališč o vseh pomembnejših družbenih 
vprašanjih z njihovega delovnega področja. Se posebej pomemben delež teh 
svetov je v kreativnem dograjevanju in pospeševanju razvoja družbenoekonom- 
skega in političnega sistema, tako v federaciji kot v okviru republike. 

Na podlagi pozitivnih izkušenj pri dosedanjem delu zveznih in republiških 
svetov je potrebno še nadalje razvijati, precizirati in razširjati njihovo dejavnost, 
tako da postanejo družbeni sveti sestavni del sistema socialistične samoupravne 
demokracije, in to na vseh ravneh družbenopolitičnih skupnosti, v državni upravi 
in ob določenih specifičnostih tudi v splošnih asociacijah združenega dela ozi- 
roma v združenem delu samem. Pri tem naj družbeni sveti omogočijo demo- 
kratično odpiranje organov in organizacij ter hkrati postanejo s svojo vlogo 
močnejša opora tako za delegatske skupščine in državne organe, kakor tudi za 
družbenopolitične in samoupravne organizacije. 

Republiški zakon o družbenih svetih bo temeljil na enotni načelni ureditvi, 
izraženi v zveznem zakonu o družbenih svetih, ki je hkrati pripravljen v Skup- 
ščini SFRJ in bo določil osnove za organiziranje in delovanje teh svetov kot 
institucije v družbenopolitičnem sistemu. 

Bistvene sestavine in usmeritve bodočega republiškega zakona, kakor jih 
predlagamo v predlogu za izdajo zakona, bi bile zlasti naslednje: 

1. Normativna ureditev skupnih osnov za organiziranje in delovanje druž- 
benih svetov. 

2. Ureditev položaja, organizacije in delovanja družbenih svetov družbeno- 
političnih skupnosti ter ureditev odnosov, ki so povezani z njihovim delovanjem. 
Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti se bodo oblikovali na ravni repu- 
blike z zakonom, na podlagi poprejšnjega dogovora udeležencev v delu sveta, 
v občinah in v skupnostih občin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti pa 
na osnovi odloka. Ustanavljali naj bi se za posamezno ali več sorodnih področij 
družbenega življenja. Zakon naj bi določil tudi najsplošnejša načela za obliko- 
vanje družbenih svetov v občinah. 

Družbeni sveti družbenopolitičnih skupnosti naj bi dajali pobude in obrav- 
navali načelna vprašanja v zvezi z določanjem politike za pripravo zakonov, 
drugih predpisov in splošnih aktov, samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov ter obravnavali načelna vprašanja v zvezi z izvajanjem določene 
politike in izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter druga 
družbeno pomembna vprašanja, in sicer na predlog udeležencev v svetih. 
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3. Družbeni sveti v državni upravi naj bi se ustanovili za posamezna uprav- 
na področju ali za posamezne upravne organe ali tudi za posamezne dejavnosti 
po predhodnem dogovoru udeležencev v delu takega družbenega sveta. Ti dru- 
žbeni sveti bodo obravnavali vprašanja, ki zadevajo vprašanja določene poli- 
tike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, pomembnih 
za posamezne udeležence v delu sveta, na pobudo udeležencev obravnavali 
predloge predpisov in splošnih aktov, ki jih izdajajo upravni organi, obravna- 
vali način in pogoje uresničevanja pravic in interesov delovnih ljudi in obča- 
nov ter samoupravnih organizacij in skupnosti v delu pristojnih organov. 

Menim, da v tem pogledu ne bi smeli pričeti ekstenzivno ustanavljati svete 
pri organih uprave, vsekakor pa je potrebno presoditi, kje je potreba po usta- 
novitvi sveta in s tem potreba po kontinuiranem, širšem družbenopolitičnem 
vplivu največja. 

4. V skladu z izhodišči predvidenega zveznega zakona naj bi republiški zakon 
opredelil tudi status svetov, ki se ustanavljajo pri zbornicah in drugih splošnih 
asociacijah združenega dela, v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 
Ti sveti lahko delujejo v skladu z vlogo in položajem družbenih svetov po zakonu, 
ustanavljajo pa se z družbenim,dogovorom med udeleženci v delu sveta. 

Dosedanje razprave o problematiki družbenih svetov in pravnega oblikova- 
nja tega področja so opozorile na nekatera pomembna odprta vprašanja, ki jih 
bomo morali v naslednjih fazah še poglobljeno proučiti in razčleniti, vsekakor 
pa bo tudi današnja razprava gotovo dala pomembne iztočnice za nadaljnje delo. 

Zakon o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov 
in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije pomeni konkretizacijo določb sis- 
temskih zakonov o državni upravi in uskladitev obstoječe organizacijske stru- 
kture republiške uprave z dejanskimi potrebami na posameznih področjih. 

Glede na to, da gre za prvo fazo v zakonodajnem postopku, so nakazana 
samo področja, na katerih bodo potrebne več ali manj bistvene organizacijske 
spremembe, kot so na primer informacijski sistem, služba družbenih prihodkov, 
zakonodajno področje, tržišče in cene, verjetno tudi področje inšpekcij in neka- 
tera druga področja. 

Organizacijske oblike upravnih organov in njihove pristojnosti so odvisne 
od opredelitve vsebinskih nalog na posameznih področjih. O posameznih kom- 
pleksih, na primer o družbenem informacijskem sistemu, družbenih prihodkih, 
družbeni kontroli cen, bodo Skupščini, oziroma nekatera so že, predložena še 
v tem letu posebna gradiva v zvezi s celovito problematiko teh področij. 

Stališča, ki bodo sprejeta v teh razpravah, bodo, kolikor se nanašajo na 
organizacijska vprašanja republiške uprave, ustrezno upoštevana pri pripravi 
osnutka zakona oziroma bodo pomenila izhodišče za predlog bodoče organiza- 
cije. Zato predlog za izdajo zakona več ali manj le nakazuje področja, kjer bodo 
glede na že ugotovljene potrebe nujne spremembe, vendar predvidene rešitve 
vsekakor še niso širše verificirane. 

Komisija, ki jo je Izvršni svet ustanovil z namenom, da proučuje vsa vpra- 
šanja v zvezi z organizacijo in delovanjem Izvršnega sveta, njegovih delovnih 
teles in strokovnih služb ter republiških upravnih organov, je oblikovala ustrezne 
podkomisije za posamezna področja. Te že proučujejo posamezne, med seboj 
povezane sklope vprašanj v zvezi z organizacijo republiških upravnih organov 
in strokovnih služb Izvršnega sveta. 
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Tudi ugotovitve komisije bodo dale konkretnejše usmeritve za oblikovanje 
osnutka zakona. 

Eden izmed bistvenih pogojev za uspešno in učinkovito delovanje organov 
državne uprave so nedvomno tudi ustrezno usposobljeni kadri, ki bodo sposobni 
opravljati vse bolj zahtevne naloge državne uprave. 

V državnih organih primanjkuje delavcev za opravljanje najzahtevnejših 
strokovnih nalog. Na delovnih področjih, za katera se zahteva visoka strđkovna 
usposobljenost, še vedno dela veliko delavcev, ki za taka dela niso strokovno 
usposobljeni. Tako stanje pa povzroča v mnogih primerih ekstenzivno zaposlo- 
vanje in neučinkovito širjenje organov uprave. Sistem dela v državnih organih 
terja vedno več samostojnega ustvarjalnega dela, zato pa je potrebno stalno 
razvijanje strokovnega in družbenopolitičnega znanja delavcev. 

Temeljni cilji pri družbeni preobrazbi državne uprave bodo doseženi le, 
če bodo upravni delavci, ki izvršujejo naloge organov državne uprave, postali 
aktivni in kvalificirani spremljevalci stanja in pojavov tako v znanosti kakor 
v stroki ter ažurni ustvarjalni in kritični predlagatelji ukrepov. 

Obveznost stalnega strokovnega in družbenopolitičnega izobraževanja delav- 
cev v državni upravi izvira dejansko iz narave dela državnih organov, katerih 
delavci izvršujejo pooblastila, ki jim jih je poverila družbena skupnost. Glede 
na to torej strokovnega izobraževanja delavcev v državni upravi ni več mogoče 
prepuščati posamičnih prizadevanjem, temveč naj bi bilo urejeno z zakonom, 
ki bi opredeljeval te obveznosti v tistem obsegu, ki je nujen pogoj za funkcioni- 
ranje državne uprave. Ostala vprašanja pa naj bi urejali izvršilni predpisi 
in samoupravni sporazumi. 

Predvideni zakon naj bi zajemal: 
— dopolnilno izobraževanje kot celoto strokovnega družbenopolitičnega in 

splošnega izobraževanja; 
— pripravništvo in strokovne izpite; 
— druge oblike preizkusa znanja za opravljanje določenih del in nalog. 
Sedanja zakonodaja o izobraževanju delavcev v državnih organih je nedo- 

delana, razdrobljena in zaradi tega često neučinkovita. Sedanji predpisi predvi- 
devajo le enkratno strokovno preverjanje znanja z izpiti, docela pa zanemarjajo 
stalen proces izpopolnjevanja in preverjanja usposobljenosti za delo, zlasti pa 
puščajo ob strani družbenopolitično in splošno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

Ob razpravah o novih sistemskih zakonih s področja pravosodja in državne 
uprave je bilo poudarjeno, da sedanje stanje na tem področju ni zadovoljivo, zato 
bo prek zakonških predpisov in samoupravnih aktov potrebno zagotoviti večjo 
spodbudo in pogoje za delavce v teh organih, da se bodo stalno usposabljali za 
delo. Tem usmeritvam sledi predlog za izdajo zakona. Omeniti moram tudi pri- 
prave za ustanovitev potrebne izobraževalne skupnosti za to področje, kar naj 
bi prispevalo k učinkovitejšemu soočanju potreb in k sistematičnejši skrbi 
za izobraževanje delavcev v državnih organih. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Obsežnost tega celotnega predloženega gradiva mi ni dopuščala, da bi 

podrobneje obrazložila posamezne rešitve v predloženih aktih. V uvodu sem 
poskušala poudariti poglavitne iztočnice in usmeritve, ki jim je sledil predla- 
gatelj v vsej pripravljalni fazi. Razprave v delegatski bazi in na današnjih sejah 
zborov bodo nedvomno obogatile naša razmišljanja in prispevale k še boljšim 
opredelitvam v naslednjih fazah postopka pri sprejemanju zakonov. 
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Za uresničitev z zakonom opredeljenih družbenih ciljev pa bodo potrebni 
tudi drugi ukrepi, ki naj bi prispevali k večji učinkovitosti in ustvarjalni zavze- 
tosti upravnih organov, zlasti tudi posodabljanje pogojev za ustrezno organi- 
zacijo in metode dela teh organov. Izvršni svet se v celoti zaveda svoje odgo- 
vornosti za uresničitev teh nalog, potrebna pa je seveda organizirana skupna 
družbena akcija vseh odgovornih dejavnikov za pospešeno preobrazbo uprave 
v nakazani smeri. Mnoge od navedenih nalog preobrazbe pa je možno pričeti 
uresničevati že takoj, ne da bi čakali na sprejetje teh zakonov, ker mnoge teh 
nalog na zakon niso vezane. 

Prosim vas, da po obravnavi predložene akte sprejmete. Hvala. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovarišici Žlebnikovi se zahvaljujem za 
posredovano uvodno obrazložitev. Sedaj prosim tovariša Livia Jakomina, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze za 
uvodno obrazložitev. 

Livio Jakomin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Poročilo, ki je danes pred vami, je izpolnitev naše obveznosti. Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije nas je namreč zadolžila, da najmanj enkrat letno 
poročamo o izvajanju in realizaciji stališč, s katerimi smo v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji opredelili mesto in vlogo prometa in njegovo kompleksno ob- 
ravnavo ter konkretno usmeritev in usklajevanje nalog izvajalcev in uporab- 
nikov prometnih storitev. 

Pri pripravi poročila smo bili mišljenja, da ni potrebno odpiranje celovite 
razprave o problematiki in realizaciji srednjeročnega plana, ker je o tem že 
potekala obširna razprava v Skupščini SR Slovenije. 

Delno obravnavamo le izvajanje srednjeročnega plana razvoja prometne 
infrastrukture, ker nas stanje opozarja, da ne bomo dosegli vseh zastavljenih 
ciljev. 

V poročilu ne izpostavljamo le uspehov, temveč tudi neizvršene obveze, 
subjektivne ter objektivne težave, ki naj predstavljajo osnovo in temelje za 
mobilizacijo vseh subjektov na področju prometa in zvez v obdobju, ki je 
pred nami. 

Stališča o skladnem razvoju na področju prometa in zvez so opredelila, da 
odprta vprašanja rešujemo po poti dogovarjanja in samoupravnega sporazume- 
vanja. V obdobju, ki ga obravnavamo, ugotavljamo, da posamezni nosilci nalog 
in obvez sprejetega načina reševanja naše skupne problematike niso dojeli 
oziroma niso hoteli dojeti in sprejeti. 

Še vedno so namreč prisotne tendence izmikanja in neprevzemanja obvez- 
nosti, ki naj bi jih zanje in v imenu njih opravljali drugi. Večkrat izražena želja 
po normativni regulativi, ki se pojavlja ob že najmanjših ovirah, v svojem 
bistvu predstavlja željo po prenosu odgovornosti izven zadolženih subjektov in 
s tem hote ali nehote postavlja dvom o moči in uspešnosti dogovarjanja in drugih 
oblik samoupravnega sporazumevanja. 

V kratkem času, ki je potekel od sprejetja stališč do danes so nosilci obvez 
vložili velike napore in mnogo naredili, zato danes lahko govorimo o ustvar- 
jeni klimi, ki nudi ugodne pogoje, da v obdobju, ki je pred nami, področje 
prometa in zvez doživi še večjo afirmacijo, napredek in intenzivneje kot do- 
slej lahko pristopimo k realizaciji stališč. 
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Da bi v celoti dojeli, v čem so bistveni rezultati, izpostavljamo le nekatere 
pozitivne dosežke, ki so bili predmet aktivnosti v drugi polovici 1977. in v 
1978. letu. 

Na nivoju federacije so bili ustvarjeni pogoji za drugačen in realen pristop 
k izvajanju nalog, predvidenih z družbenim dogovorom o prometni politiki Jugo- 
slavije, in realizaciji družbenih dogovorov in sporazumov v okviru Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

V minulem letu so bili revidirani in sklenjeni številni bilateralni dogovori, 
ki urejajo režim oziroma obseg cestnega tranzita v Jugoslaviji. V letu 1978 je bil 
zmanjšan obseg dovolilnic, ki v bistvu predstavlja obulus mednarodnega cest- 
nega tovornega tranzita. Prvič smo dosegli, da izven obsega bilateralne izmenjave 
kontingentov dosegamo polno ceno odškodnin, ki se vračajo upravljalcem cest 
v ponovno graditev in v obstoječe cestno omrežje. 

Sklenjeni ali ratificirani so bili mednarodni sporazumi in dogovori, ki se 
neposredno navezujejo tudi na področje prometa in zvez: osimski sporazumi, 
meddržavne pogodbe o izgradnji cestnega predora pod Karavankami, prekatego- 
rizacija posameznih mednarodnih mejnih prehodov in dogovori o povečanem 
pretoku blaga, predvsem iz območja CSSR in Ljudske republike Madžarske za 
Luko Koper. 

V republiki so bili ustvarjeni pogoji, ki ob maksimalnem angažiranju sub- 
jektov, prometnih storitev in prometa nasploh, zagotavljajo osnovo za realiza- 
cijo dogovorjenih stališč in ciljev. Sklenjen in podpisan je bil samoupravni spo- 
razum o pospešeni racionalizaciji pretoka blaga v Socialistični republiki Slove- 
niji, ki pa še ni zaživel v polni meri. Pomembna je bila akcija, ki so jo izva- 
jali regionalni odbori za integralni transport Gospodarske zbornice Socialistične 
republike Slovenije z namenom, da spodbudijo slovensko združeno delo, da pri 
uvozu in izvozu blaga bolj uporabljajo Luko Koper. 

Akcija je spodbudila za več kot 10% povečani delež slovenskega blaga pri 
izvozu in uvozu prek Luke Koper, ker so napori, vloženi v sanacijo ekonomskega 
položaja, že pokazali pravilnost odločitev in dosedanjih prizadevanj. 

Pri uspešnosti sanacijskih ukrepov v Luki Koper je poleg izjemnih naporov 
kolektiva, združenega dela in družbe nasploh pomemben delež prispevka Želez- 
niškega gospodarstva Ljubljana, ki je z boljšim usklajenim delom, povezova- 
njem in drugimi ukrepi bistveno pripomogel k odpravi pomanjkljivosti in te- 
žav, ki so letno predstavljale izpad več milijonov dinarjev. 

Pozitivni premiki so bili realizirani na področju železniškega gospodarstva, 
ki so mu z zavestno akcijo združenega dela v Socialistični republiki Sloveniji 
zagotovljeni normalni pogoji gospodarjenja. Samoupravna pot, ki so jo v reor- 
ganizaciji prehodili delavci Železniškega gospodarstva Ljubljana, in pravilna 
orientacija združenega dela so slovenskemu železniškemu gospodarstvu omo- 
gočili povečanje obsega dela, kar zlasti velja za notranji promet. 

Pohvalno oceno dosega tudi stanje aktivne in pasivne varnosti v želez- 
niškem prometu, dosežene z izrednim lastnim angažiranjem in vlaganjem v 
modernizacijo in tehnično opremljenost. Pomembni so tudi rezultati povezovanja 
večjih uporabnikov in železniškega gospodarstva, kakor prizadevanja in vlaga- 
nja v industrijske tire, ki predstavljajo enega izmed tehničnih elementov, po- 
trebnih za realizacijo nalog v zvezi s preusmerjanjem blagovnih tokov s ceste 
na železnico. Na področju radijskih zvez nedvomno predstavlja pomemben 
pozitiven premik samoupravni sporazum, ki so ga sklenili večji uporabniki ozi- 
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roma nosilci sistemov različnih zvez o skupni gradnji, planiranju in usklajevanju 
novih in obstoječih kapacitet. 

Primer uspešnega samoupravnega sporazumevanja, zlasti na področju pro- 
metne infrastrukture, za katero je bil dogovorjen status posebnega družbenega 
pomena, predstavljata Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški 
promet z ustreznimi območnimi skupnostmi ter Samoupravna interesna skup- 
nost za PTT promet. Obe področji sta si uspešno zagotovili možnosti za usklaje- 
vanje skupnih razvojnih ciljev med uporabniki in izvajalci ustreznih prometnih 
storitev. 

Žal isto ne velja za samoupravno organiziranje na področju cestnega gospo- 
darstva. Kot je znano, je Skupščina Socialistične republike Slovenije odložila 
sklepanje o sprejetju zakona o samoupravni interesni skupnosti cestnega gospo- 
darstva. V tem času smo pripravili nova izhodišča. Izkušnje z drugih področij 
nam potrjujejo, da je potrebno tudi na področju cestnega gospodarstva izvršiti 
temeljito preobrazbo. Iskanje rešitev, ki v bistvu zadržujejo status quo, samo 
poslabšujejo situacijo in dajejo potuho odnosom, ki ne koristijo temu delu 
gospodarstva. Zato je potrebno postopek pričeti ponovno, pri tem pa upoštevati, 
da mora odločneje potekati iz temeljnih organizacij združenega dela ter da se 
osnovni interesi združujejo na nivoju občine. 

Komite za promet in zveze pripravlja v tej zvezi predlog za izdajo zakona 
o samoupravni interesni skupnosti cestnega gospodarstva ter predloge za izdajo 
zakonov o javnih prevoznih in javnih cestah. Celoten paket zakonov terja 
širšo sistemsko verifikacijo, ta verifikacija pa je v postopku. 

Ob večjih ali manjših pozitivnih premikih, napredku in uspehih pa ugo- 
tavljamo, da se določene obvenzosti in naloge, za katere nas obvezujejo sta- 
lišča Skupščine SR Slovenije, ne izvršujejo oziroma ne izvršujejo dovolj hitro, 
učinkovito in po dogovorjenih usmeritvah. Ta ugotovitev velja tako za do- 
govore in aktivnosti v okviru SFRJ kakor za SR Slovenijo in za organizacije 
združenega dela. 

Kljub večkratnim poskusom dogovarjanja o delitvi dela med jugoslovan- 
skimi prevozniki smo na tem področju brez slehernih rezultatov in s kopico 
nerešenih problemov, ki se razpenjajo od nelegalne konkurence do monopoli- 
stičnih pojavov in tendenc. Tako stanje brez dvoma ni v korist nadaljnjemu 
razvoju zračnega prevozništva, škoduje našemu mednarodnemu ugledu in ni 
orientirano na zadovoljevanje potreb združenega dela in turizma nasploh. 

Bistvena zaostajanja pri izpolnjevanju sprejetih obveznosti ugotavljamo na 
področju delitve dela med cesto in železnico, na področju, ki sega od ekonom- 
skih efektov ohranjanja propustnosti prometnih površin do stanja varnosti na 
posameznih prometnih segmentih. Gospodarski zbornici SR Slovenije v prete- 
klem obdobju ni uspelo uskladiti interesov, na podlagi katerih bi bile dane 
možnosti za sklenitev samoupravnih sporazumov o skladnem razvoju in de- 
litvi dela med cesto in železnico. Enega temeljnih vzrokov za tako stanje pred- 
stavljajo kapacitete prevozov za lastne potrebe, tako imenovani režijski prevozi 
in zasebni prevoz, ki po grobih ocenah predstavljajo v SR Sloveniji okoli 70 % 
vseh kapacitet. 

Razvoj režijskega transporta omogoča in pogojuje dejstvo, da se trans- 
portni stroški pri nas še vedno ne upoštevajo kot eden bistvenih elementov 
pri oblikovanju cen proizvodov. Dokler organizacije združenega dela ne bodo 
upoštevale stališča Skupščine SR Slovenije, da se prevoz za lastne potrebe orga- 
42 
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nizira v okviru temeljne organizacije združenega dela, ni realne podlage, da 
se odnosi med javnim, režijskim in železniškim transportom lahko uredijo po 
dogovorjeni poti. 

Javni cestni prevozniki prikazujejo težko gospodarsko situacijo, vendar 
drži ugotovitev, da jih razmere še vedno ne silijo v resnejšo aktivnost, ki naj bi 
jim zagotovila boljšo situacijo poslovanja in povezovanja. Poslovna skupnost ne 
funkcionira in ne daje rezultatov, za katere je bila ustanovljena. Razen pri- 
sotnih predlogov in pobud za preprečevanje širjenja režijskega in zasebnega 
transporta s strani javnih prevoznikov drugih pobud ni. 

Javni potniški avtobusni promet je z železnico in med seboj sicer uskladil 
vozne rede, vendar ni pristopil k združevanju, s čimer bi odpadla predvsem ne- 
lojalna konkurenca, zmanjšali bi se pa tudi pritiski za nabavo novih vozil in 
odpiranje novih linij. 

Poseben problem predstavlja tudi širjenje prevoznih kapacitet zasebnih 
prevoznikov, za katere smo se v SE Sloveniji za razliko od drugih republik 
opredelili, da ne združujemo pogojev poslovanja. Ker pa nastopajo problemi 
prav v odnosih med javnim, režijskim in zasebnim transportom, bi morali to 
dejavnost zadržati v okviru dopolnilne dejavnosti javnemu transportu ter po- 
godbenih odnosov z organizacijami združenega dela. 

Železniško gospodarstvo je sicer doseglo lepe uspehe v komercializaciji po- 
slovanja in dogovarjanja z več uporabniki svojih storitev, ni pa naredilo bist- 
venih korakov za dogovore s cestnimi prevozniki, da bi kot dopolnilno de- 
javnost organizirali prevoz od vrat do vrat. Kot hrbtenica kopenskega trans- 
porta bi železnica v svojih razvojnih konceptih morala opredeliti tudi to ini- 
ciativo in postati mobilizator za tovrstno dogovarjanje. 

Odločno in nesprejemljivo vztrajanje na stopnjah rasti železniškega in 
cestnega prometa je pripeljalo do zamujanja v dogovarjanju, kar povzroča sti- 
hijski porast cestnega prevoza, pri čemer lahko z gotovostjo predpostavimo, da 
so za javni cestni transport sprejemljive stopnje rasti, ki so bistveno manjše 
od nekontroliranega porasta kot posledice nedogovorjenih stališč. 

Naše pomorsko gospodarstvo, ki ga predstavlja Splošna plovba iz Pirana, 
je v težki situaciji. Ta situacija je v veliki meri odraz težkega stanja na sve- 
tovnem trgu, za katerega so značilne velike proste ladijske kapacitete in iz- 
jemno nizke vozarine. 

Svoj delež k nezavidljivemu položaju pa bistveno prispevajo nerazčiščeni 
notranji odnosi in preživela oblika organizacije, pri kateri vztraja Splošna 
plovba. 

Močan negativni element je nerealizacija piranskega sporazuma, zato so 
nujna nadaljnja prizadevanja, da bi domačemu ladjarju zagotovili enake pogoje, 
ki jih naše ladjedelništvo nudi tujim naročnikom. 

Potrebno je ovrednotiti delež devizne bilance, ki ga s svojim delom pri- 
speva slovenska trgovska mornarica, in se v okviru združenega dela inten- 
zivneje zavzemati za nadaljnji razvoj panoge, in sićer ali z gradnjami novih 
ladij pod enakimi pogoji, ki veljajo na svetovnem trgu, ali pa z omogočanjem 
nakupa sodobnih rabljenih ladij na tujem trgu. V okviru Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske odnose s tujino je nastalo situacijo potrebno 
analizirati ne le z vidika finančnih instrumentov in učinkov, ampak tudi glede 
na dejstvo, da je pri gradnji ladij v SFRJ slovensko gospodarstvo udeleženo 
z okoli 17 % vrednosti posameznega plovnega objekta. 
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Združeno delo v Sloveniji se mora opredeliti za pokrivanje razlike med 
domačimi in tujimi cenami ladij, tako je to vprašanje rešila SR Hrvatska, ali 
pa bo nerešeno vprašanje ustreznih finančnih sredstev slovenskega ladjarja v 
relativno kratkem času izrinilo s svetovnega trga, kar bo nedvomno imelo hude 
posledice tudi za SR Slovenijo. 

Na področju letališke dejavnosti oziroma letališke infrastrukture kljub 
rekonstrukciji osrednjega slovenskega letališča Ljubljana-Brnik in končani iz- 
gradnji dveh manjših letališč ostajata nerešeni tile pomembni točki: 

1. reguliranje statusa malih letališč, 
2. Gospodarska zbornica Slovenije ni uspela v akciji za dosego sporazuma o 

financiranju izgradnje letališke infrastrukture v SR Sloveniji. 
V obravnavanem obdobju je le združeno delo Severovzhodne Slovenije za- 

vestno ugotovilo svoje potrebe in interese in združilo potrebna sredstva, ki so 
omogočila investicijo v letališče Maribor. 

Tretje sredstvo, PH vloge za 1978, se še ne izkorišča, ker se v okviru Go- 
spodarske zbornice panoga prometa in zvez in strojegradnje niso dogovorile 
za dinamiko njihovega izkoriščanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Da bi lahko uresničevali naloge, postavljene 
v družbenem dogovoru o prometni politiki Jugoslavije, in uspešno nadaljevali 
realizacijo stališč v skladnem razvoju in delitvi dela s področja prometa in 
zvez, vas pozivam, da podprete ugotovitve in ukrepe, predlagane v pričujočem 
poročilu. Moramo pa se zavedati, da je glede na dosedanjo realizacijo plana, 
na uspehe in neuspehe ter številna odprta vprašanja v obdobju, ki je pred 
nami, našo aktivnost potrebno usmeriti predvsem na nekaj osnovnih nalog in 
obvezosti. 

Potrebno je zagotoviti dosledno realizacijo družbenega dogovora o pro- 
metni politiki Jugoslavije in postaviti v ospredje tiste naloge, ki so prioritetne 
tako z vidika SFRJ kakor Socialistične republike Slovenije. iV okviru federacije 
je nujno zagotoviti izvajanje stališč o mednarodnih cestnih prevozih, urediti 
financiranje in 'izgradnjo infrastrukturnih objektov na meji, prizadevati si za 
ustreznejšo porazdelitev sredstev, ki jih tuji prevozniki plačujejo za prevoz 
prek Jugoslavije, doseči ugodnejšo participacijo cestnega gospodarstva v struk- 
turi cene pogonskih goriv, rešiti številna odprta vprašanja v zvezi z organiza- 
cijo in sodelovanjem med jugoslovanskimi javnimi prevozniki ter postaviti 
trdnejše temelje razvoja naše pomorske flote. 

V območju republike je bolj kot doslej potrebno izpostaviti odgovornost 
osnovnih nosilcev posameznih obveznosti iz temeljnih organizacij združenega 
dela za realiziranje večjih vlaganj v prometno infrastrukturo, s pogojem, da 
se prioritetno realizirajo tista vlaganja, ki z vidika racionalizacije in varnosti 
prometa predstavljajo optimalne rešitve. Jasneje je potrebno izpostaviti od- 
govornost vseh subjektov, da v procesu samoupravnega dogovarjanja in uskla- 
jevanja odstranjujejo ovire, ki nas često vodijo v situacijo, ko se zaradi ozkih 
podjetniških ali osebnih interesov ne znamo oziroma nočemo podrejati splošnim 
interesom in dogovorjenim stališčem. 

Analiza izvajanja družbenega plana, ki jo je meseca julija Skupščini So- 
cialistične republike Slovenije podal Izvršni svet, je pokazala največja zaosta- 
janja prav na področju prometa in zvez. Glede na nesporno dejstvo, da imajo 
zaostajanja v prometu neposredni povratni učinek na razvoj celotnega gospo- 
42* 
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darstva, je nujno potrebno povečati odgovornost nosilcev za realizacijo spre- 
jetih obveznosti in hkrati jasneje opredeliti, kako in kakšen prometni sistem 
želimo razvijati v Socialistični republiki Sloveniji v naslednjem obdobju. 

Skladno z dosedanjimi prizadevanji in valorizacijo slovenskega prostora je 
v okviru sodelovanja potrebno pospešiti akcijo za oblikovanje poslovne skup- 
nosti za integralni promet, v kateri morajo predvsem Luka Koper, Železniško 
gospodarstvo Ljubljana, Splošna plovba in špediterji najti način in pot reali- „ 
zacije skupnih interesov. V tako zasnovano poslovno skupnost se bodo lahko 
vključevali tudi vsi ostali, predvsem javni prevozniki, kolikor bodo v okviru 
svoje poslovne skupnosti uspeli poenotiti svojo razvojno politiko in se oprede- 
liti za skupni in enotni nastop. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ob razpravi o stališčih ne moremo mimo 
vprašanj in ocen prometne varnosti. Zato mi dovolite, da dam tudi k temu po- 
ročilu krajšo uvodno obrazložitev. Dnevno se soočamo z dejstvom, da je najbolj 
zaskrbljujoče stanje na področju cestnega prometa, prometa, s katerim ži- 
vimo, se vanj vključujemo in tako predstavljamo njegov sestavni del. Često 
nepotrebno visoka cena, ki jo plačujemo, zahteva od nas večjo odločnost, 
osveščanje in večjo angažiranost v prizadevanjih, ki posredno ali neposredno 
vplivajo na stopnjo prometne varnosti. Osnovni objektivni razlog neugodnega 
stanja varnosti v cestnem prometu predstavlja nesluten porast števila motor- 
nih vozil, ki mu ni sledil ustrezen razvoj cestnega omrežja. Razkorak med 
rastjo razvoja cestnega prometa in obsega ter kvalitete cestnega omrežja v 
Socialistični republiki Sloveniji se dnevno povečuje in s tem udeležencem pro- 
meta zmanjšuje varnostni nivo. Predpostavljam, da smo enotni v oceni, da 
sicer gosta toda ne kvalitetna cestna mreža, s katero razpolagamo, ne ustreza 
pogojem sodobnega in varnegia prometa in v obdobju, ki je pred nami, zahteva 
drugačno mesto in ukrepanje kot doslej. 

Cestnoprometna situacija v Socialistični republiki Sloveniji, kjer osnovnega 
neskladja tudi izjemni napori milice ne morejo več uspešno odpravljati, lahko 
ga samo ublažujejo, zahteva takojšnje reševanje in pristop k realizaciji že 
ugotovljenih in definiranih rešitev. Kritičnost stanja v cestnem prometu, ki 
se odraža v vedno številnejših človeških žrtvah, naraščajoči neposredni mate- 
rialni škodi, praktično neizmerljivi družbeni škodi, dodatnih obremenitvah 
združenega dela zaradi boleznin in odsotnosti z delovnega mesta in podobno, 
in izredna statičnost prometa ne dovoljujeta vztrajanja na dosedanjih pozicijah, 
ampak zahtevata drugačno vrednotenje problema, drugačne opredelitve in in- 
tervencijske rešitve. 

Ugotovitve zahtevajo od cestnega gospodarstva in upravljalcev cest parci- 
alno reševanje tiste problematike, za katero smo ugotovili, da v pretežni večini 
povzroča temeljne ovire v cestnem prometu in s tem manjšo varnost. Izgradnja 
tretjih pasov za počasni promet, obvoznic, parkirišč in odstavnih pasov so 
nujnost tega trenutka. Zahteva je nedvomno podkrepljena tudi s stanjem ma- 
terialnih sredstev, predvidenih za realizacijo srednjeročnega plana razvoja ma- 
gistralnih in regionalnih cest v Socialistični republiki Sloveniji, s stanjem, ki 
v bližnji prihodnosti ne omogoča večjih sistemskih posegov, s katerimi bi 
uspešneje reševali kritičnost sedanjega stanja v prometu. 

Prometno varnostna situacija v železniškem prometu kaže v obravnava- 
nem obdobju ugodne trende. Pozitivna ocena stanja varnosti je rezultat velikih 
notranjih prizadevanj delavcev Železniškega gospodarstva, ki pokriva ob- 
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močje slovenskih in istrskih železnic, predvsem pa rezultat vlaganj v moder- 
nizacijo in ustrezno tehnično opremljenost. Odsotnost nezgodnih primerov s 
smrtnimi posledicami, za katere je odgovorna železnica, najmanjša povzročena 
materialna škoda v zadnjih nekaj letih in bistveno zmanjšanje zastojev kot 
posledice nezgod so osnovne karakteristike stanja varnosti v železniškem 
prometu. 

Ob sorazmerno ugodni oceni pa ni mogoče mimo ugotovitve, da na pod- 
ročju varnosti železniškega prometa v Socialistični republiki Sloveniji ostaja 
še marsikaj nedorečenega. V obravnavanem obdobju je bilo namreč precejšnje 
število primerov, ko do nezgode ni prišlo le zaradi srečnega naključja ali pa 
preprečitve v zadnjem trenutku. 

Pomorski in zračni promet z vidika prometne varnosti nista problematična, 
kar pa nosilcev ne sme odvezovati od dosedanjih in nadaljnjih prizadevanj v 
smislu ustvarjanja maksimalnih varnostnih pogojev. Pri obravnavanju var- 
nosti v pomorskem in zračnem prometu ne moremo namreč mimo ugotovitve, 
da je ocena varnostnega stanja le relativnega pomena. Namreč en sam ne- 
zgodni primer, če upoštevamo obseg tovrstne prometne panoge in izredno težo 
nezgodnostnih primerov, bi bistveno spremenili situacijo in tudi bistveno spre- 
menil oceno stanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menimo, da sta za dosego večje stopnje var- 
nosti v prometu Socialistične republike Slovenije — poseben poudarek velja 
predvsem cestnemu prometu, potrebna mobilizacija in večje angažiranje vseh 
družbenih subjektov. Večjo odgovornost moramo zahtevati od nosilcev že spre- 
jetih in v prihodnje dodanih nalog in obveznosti. Vsa prizadevanja pa bodo 
ostala brez večjih učinkov, če celotnemu področju prometa in njegovi proble- 
matiki ne bomo dajali večjega pomena. Brez bistveno večjih vlaganj v pro- 
metno infrastrukturo ni mogoče pričakovati večjih rezultatov in pozitivnejših 
premikov. 

Večja vlaganja, nadaljnja realizacija stališč in nadaljnje vzgojno, preven- 
tivno delo, in to od krajevne skupnosti do republike, edini lahko ustvarijo 
pogoje, za pomemben korak pri izboljšanju varnosti. 

Skladno z nalogami, ki jih je Socialistična zveza delovnih ljudi sprejela 
za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu in ki jih je opredelila za 
vse ravni, sta potrebna tudi enotna podpora in aktivnost vseh družbenih sub- 
jektov, predvsem pa članic, ki naj se tvorno vključijo v ustvarjanje in zagotav- 
ljanje pogojev za uresničitev programskih izhodišč in nalog Sveta za preven- 
tivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Dejavnost občinskih svetov, ki se povezujejo v Republiškem svetu za vzgo- 
jo in preventivo v cestnem prometu, mora prodreti v vse nivoje družbenega 
dogajanja, od krajevne skupnosti, temeljnih organizacij združenega dela do 
republike in na ta način zagotoviti uresničevanje prometne varnosti občanov 
kot sestavnega dela našega družbeno samozaščitnega sistema. 

Predlagamo, da se opredelite do problema stanja prometa v Socialistični 
republiki Sloveniji in potreb po njegovem prioritetnem in intervencijskem re- 
ševanju, da sprejmete in podprete predlagane smernice, ukrepe in predloge, ki 
predstavljajo obveznost nosilcev nalog za izdelavo programov, za angažiranje 
v tem trenutku in v prihodnjem obdobju, v katerem moramo doseči bistvene 
premike, da zavremo porast krvnega davka, ki ga dnevno plačujemo na naših 
cestah. Hvala lepa. 
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Predsedujoči Emil Tomažič : Tudi tovarišu Jakominu se zahvaljujem 
za podano uvodno obrazložitev. 

S tem zaključujem skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin. 
Zbora nadaljujeta z delom na ločenih sejah. Za Zbor združenega dela od- 

rejam 30 minut odmora. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.35.) 



mmpno zasedanje 

zbora združenega dela, 

in družbenopolitičnega zbora 

23. novembra 1978 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.30. 

Predsedujoča Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati, 
spoštovani gostje! 

Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora, na katerem bomo poslušali uvodno obrazložitev Izvrš- 
nega sveta k načrtovani družbenoekonomski politiki za leto 1979 in k predlogu 
izhodišč za sestavo proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1979, ki 
jo bo podal tovariš Vitja Rode, podpredsednik Izvršnega sveta. 

Besedo ima tovariš Vitja Rode, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Prosim! 

Vitja Rode: Tovarišice in tovariši! Za nami je razprava o osnutku re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979. Pripravljanje tega dokumenta je v letošnjem 
letu še posebej pomembno zaradi več razlogov: 

1. Na kongresih Zveze komunistov, Zveze sindikatov in Zveze mladine je 
bila opravljena temeljita razčlenitev prehojene poti, še posebej razvoja druž- 
benoekonomskih odnosov v naši socialistični samoupravni družbi. Na tej osnovi 
so zastavljene naloge komunistov in vseh drugih organiziranih subjektivnih sil 
v okviru enotne fronte Socialistične zveze delovnega ljudstva. Ob upoštevanju 
dosedanjega družbenoekonomskega razvoja, zlasti v obdobju tekočega srednje- 
ročnega načrta in predvidevanj za leto 1979 je potrebno v resoluciji za leto 
1979 natančno določiti naloge vseh nosilcev družbenega načrtovanja. Tako pre- 
našamo vso širino in globino družbenopolitičnih spoznanj v devno prakso, boljše 
in konkretnejše opredeljujemo naloge ter realneje predvidevamo tokove raz- 
voja celotne družbene reprodukcije. Zaključujemo prvi krog dogovarjanja in 
sporazumevanja o ključnih vprašanjih razvoja v letu 1979. 
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2. Sočasno planiranje doživlja svoje prve izkušnje po triletnem izpolnje- 
vanju prvega srednjeročnega plana na novih sistemskih osnovah. Rezultati, ki ji 
dosegamo, nam odpirajo jasnejše poglede za naprej. Začenjamo s pripravami za 
novo srednjeročno obdobje, tečejo pa tudi priprave prostorskih planov. Vse to 
zahteva temeljito spoznavanje dosedanjega uresničevanja nalog iz srednjeroč- 
nega družbenega plana za obdobje 1976—1980, stopnjo razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov, materialnih in drugih možnosti družbenega razvoja, pogla- 
vitnih ciljev in nalog ter stopnje njihove dosedanje uresničitve. Zlasti je po- 
trebno razčleniti temeljne probleme in pomanjkljivosti našega dosedanjega 
razvoja, ugotoviti njihove vzroke in poiskati poti ter sredstva za njihovo od- 
pravljanje. Upoštevati je potrebno tudi probleme razvoja v Socialistični fede- 
rativni republiki Jugoslaviji, saj je samoupravni razvoj vseh narodov in na- 
rodnosti v Jugoslaviji neločljivo povezan in prepleten. 

Ob pripravljanju resolucije za leto 1979 smo želeli v čim večji meri upo- 
števati pobude temeljnih nosilcev planiranja. Pri tem smo upoštevali stališča in 
priporočila, ki so jih podali zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije 
ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letih 
1976, 1977 in 1978. 

Ta napotila lahko strnemo v nekaj ugotovitev: 
— Zbori Skupščine SR Slovenije so opozorili na nujnost hitrejšega razvoja 

novih družbenoekonomskih odnosov, zlasti na področjih, kjer ti še niso vzpo- 
stavljeni v skladu s potrebami in predvidevanji celovitega družbenega razvoja. 
To velja zlasti za področje razširjene reprodukcije, ekonomskih odnosov s tu- 
jino in svobodne menjave dela. Prav tako so zbori Skupščine SR Slovenije 
opozorili na bistvene ovire hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja. 
V ospredju so bila tista področja, na katerih najbolj zaostajamo za predvide- 
vanji. Poudarjeni so problemi in naloge za hitrejši razvoj ekonomskih odno- 
sov s tujino, za uspešnejši izvoz, nadomeščanje in racionalno zamenjavo uvoza 
ter hitrejši razvoj samoupravnih odnosov na tem področju. 

— Nadalje je postavljena zahteva po hitrejši rasti družbene storilnosti na 
osnovi združevanja dela in sredstev za enostavno in še posebej razširjeno repro- 
dukcijo, po uvajanju sodobnejše tehnologije v proizvodnji, po boljši organizaciji 
dela in večjem izkoriščanju znanja itd. Poudarjene so naloge, ki izhajajo iz 
planskih dokumentov z vidika temeljitega spoznavanja družbenega razvoja in 
zagotovitve potrebnega znanja in zavesti za učinkovito usklajevanje včasih tudi 
zelo različnih interesov. V globalni oceni, v osnutku resolucije in v temeljnih 
razvojnih nalogah sta zato posebej poudarjena preobrazba družbenoekonom- 
skih odnosov in razvoj ter uresničevanje kakovostnega gospodarjenja, ki sta 
temelja hitrejšega družbenega in materialnega napredka ob povečevanju spo- 
sobnosti združenega dela za razširjeno reprodukcijo in večje ter celovitejše 
vključevanje v mednarodno delitev dela. 

Po obravnavi osnutka resolucije za leto 1979 v Izvršnem svetu in njegovih 
delovnih telesih teče javna razprava o rezultatih izvajanja srednjeročnega druž- 
benega plana ter o osnovah, izhodiščih, ciljih in ukrepih politike družbenega 
razvoja v letu 1979. Podprta je z akcijo zavestnih socialističnih sil, spodbujenih 
z dokumenti kongresov Zveze komunistov, sindikata in Zveze mladine. Raz- 
prava bogato prispeva k razčiščevanju odprtih vprašanj, opredeljevanju stališč 
in nalog pri vseh nosilcih družbenega planiranja. 
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Na julijskem zasedanju Skupščine SR Slovenije smo analizirali uresničevanje 
srednjeročnega družbenega plana. Stanje se od takrat sicer ni bistveno spreme- 
nilo, beležimo pa nekoliko dinamienejšo rast izvoza in industrijske proizvodnje, 
hkrati pa tudi višjo stopnjo zaposlovanja in povečanja cen v primerjavi z julij- 
skimi ocenami. 

Na kratko povzemamo nekatere bistvene ugotovitve, ki so pomembne pred- 
vsem pri opredeljevanju politike nadaljnjega družbenega razvoja. 

Po ocenah o prvih treh letih uresničevanja srednjeročnega družbenega plana 
beležimo sorazmerno ugodne rezultate v rasti družbenega proizvoda. V celoti ne 
dosegamo predvidene rasti na vseh področjih, kar je predvsem posledica počas- 
nejše rasti industrijske proizvodnje v letu 1976. Kljub temu lahko takšne rezul- 
tate ocenimo kot zadovoljive tudi zato, ker se mednarodni ekonomski položaj 
nadalje zaostruje. Potrjena je znana ocena, da se v mednarodnih razmerah 
dolgoročno poglabljajo protislovja med razvitim in nerazvitim delom sveta. 
Čeprav je jasno, da pri nas ne moremo več dosegati tako visokih stopenj rasti, 
do katerih smo prišli v preteklosti, nam dosežena rast kaže zadovoljive rezultate, 
ki so ugodna osnova za nadaljnji razvoj. 

Manj so razveseljivi nekateri kazalci kakovosti rasti, kjer močno zaostajamo 
za predvidevanji v družbenih planih. Planirali smo rast storilnosti s stopnjo 
3,6 °/o letno, dosežemo pa le 1,7 % rasti. Prek začrtanih okvirov se nam giblje 
tudi zaposlovanje, načrtovali smo letno 3 %>, dosegamo pa 3,6% rast. Posebej je' 
zaskrbljiva nagla rast zaposlovanja nekvalificiranih delavcev. 

Nadalje je treba poudariti prepočasno rast izvoza. Planirali smo letno rast 
8,2 %, dosegli pa le 1% rast. Čeprav pri tem ne povečujemo deviznega pri- 
manjkljaja, ker je tudi rast uvoza nižja, s takšnimi dosežki ne moremo biti za- 
dovoljni. 

Naložbe v osnovna sredstva se sicer gibljejo v okviru planskih predvidevanj. 
Manj zadovoljiva pa je njihova učinkovitost, ki ni le manjša kot v preteklem 
obdobju, temveč je tudi pod predvidevanji srednjeročnega družbenega plana. 

Rast cen v naši republiki je neugodna in celo nekoliko hitrejša kot v Jugo- 
slaviji. To še posebej povzroča težave organizacijam združenega dela, ki nasto- 
pajo na zahtevnih zahodnih tržiščih. Zaradi cen, ki doma rastejo hitreje kot 
v tujini, se težko prebijajo na mednarodno tržišče. Krepijo se inflacijske težnje, 
ki povzročajo motnje v reprodukcijski sposobnosti združenega dela z vsemi 
kratkoročnimi in dolgoročnimi posledicami. 

Takšno prikazovanje nekaterih negativnih kazalcev pa ne more zmanjšati 
pomembnosti uspehov, ki smo jih dosegli v celotnem družbenem razvoju. Pri- 
kazali smo jih v globalni analizi uresničevanja družbenega plana v Skupščini 
SR Slovenije julija letos. To velja tako za razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, kot tudi za razvoj materialnih osnov združenega dela in za 
rast družbenega standarda v najširšem smislu. Pri tem mislimo na resnično rast 
osebnih dohodkov, uspešnejše urejanje stanovanjskih vprašanj delovnih ljudi in 
občanov, kakovostnejše storitve v družbenih dejavnostih itd. 

Kljub nedvomnim uspehom je vendarle stvarna in poglobljena razčlenitev 
pokazala nekatere slabosti v našem razvoju. Jasno se kaže, da je potrebno z 
vso odločnostjo zaustaviti nekatera gibanja, ki ogrožajo stabilnejši razvoj in 
osnovne cilje, ki smo si jih zastavili v srednjeročnem družbenem planu. Raz- 
logov za to je več. V bistvu gre za strukturna in druga neskladja, ki so posle- 
dica hitre in premalo usklađene rasti celotnega jugoslovanskega gospodarstva, 
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nezadostno razvitih samoupravnih odnosov in prepočasnega vključevanja v 
mednarodno delitev dela. 

Preveliko povpraševanje na jugoslovanskem tržišču, ki je v veliki meri 
zasnovano na inflacijskih osnovah, je tudi pomemben razlog za mnoga negativ- 
na gospodarska gibanja in terja dodatno črpanje sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo iz tujih virov. 

Zato se je Zvezni izvršni svet pri oblikovanju ekonomske politike za leto 
1979 opredelil za bolj umirjena gibanja v notranjem povpraševanju, kar je 
pomembna spodbuda za racionalnejše in kakovostnejše gospodarjenje. 

Zato je poudarjena potreba po večanju družbene produktivnosti kot izho- 
dišču za stabilnejši in kvalitetnejši družbenoekonomski razvoj. Očitno je, da 
splošen razvoj v svetu in v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
zmanjšuje možnost za dinamičen razvoj z ekstenzivno rastjo proizvodnje, kar 
še posebej velja prav za SR Slovenijo. Zavedati se moramo, da bo postal no- 
tranji jugoslovanski trg zaradi predvidenih ukrepov za zagotovitev stabilnejših 
razmer gospodarjenja v letu 1979 in tudi v naslednjih letih vse zahtevnejši in 
da se bo vse bolj krepila ponudba drugih republik in avtonomnih pokrajin. 
Zahteva po boljši kakovosti in nižjih cenah bo vedno bolj prisotna pri nasto- 
panju slovenske industrije tudi na jugoslovanskem trgu. 

Manjše možnosti za uveljavljanje na domačem tržišču postavljajo toliko 
večje zahteve za povečevanje izvoza. SR Slovenija bo še dolgo močno odvisna 
od uvoza. To velja za uvoz surovin, reprodukcijskega materiala, tehnologije in 
znanja. In ne nazadnje, čeprav imamo v Sloveniji še nekatera manj razvita 
območja, kjer se srečujemo z nezaposlenostjo, moramo računati tudi z ome- 
jitvami rasti gospodarstva zaradi približevanja polni zaposlenosti. Ta opozorila 
kažejo, kako je nujno, zlasti v SR Sloveniji, da se povsod v organizacijah 
združenega dela, samoupravnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih 
odločneje in odgovorneje zavzemamo za večanje družbene produktivnosti, to- 
rej za dinamično rast v stabilnejših razmerah. 

Zato podpiramo stališča Zveznega izvršnega sveta o umirjenejši rasti druž- 
benega proizvoda. V osnutku zvezne resolucije je predlagana 6% rast. 
Mislimo, da je lahko ta rast različna po republikah. Družbena zahteva, da zago- 
tovimo v letu 1979 odločnejši napredek pri krepitvi stabilnejših razmer gospo- 
darjenja, terja nižjo stopnjo rasti družbenega proizvoda, ki smo jo že nakazali 
kot alternativno možnost v besedilu osnutka resolucije. 

Taka usmeritev postavlja pred nas nalogo, da spremenimo obnašanje na 
nekaterih najpomembnejših področjih vsakdanjega dela in življenja: 

— zagotoviti moramo rast proizvodnje in dohodka na kvalitetnih osnovah, 
torej ne z ekstenzivnim zaposlovanjem, temveč z večjo produktivnostjo, boljšo 
organizacijo dela, večjim izkoriščanjem delovnega časa, doslednejšim varče- 
vanjem pri materialnih stroških, ob večjem izkoriščanju znanja in večji učin- 
kovitosti naložb; 

— sprejeti moramo take usmeritve, ki vodijo k povečanju konkurenčne 
sposobnosti našega gospodarstva na jugoslovanskem in svetovnem trgu, da bo- 
mo lahko zagotovili povečanje in intenzivnejšo rast izvoza, ki je ena od te- 
meljnih nalog v osnutku resolucije za prihodnje leto; 

— uveljaviti moramo tako delitev dohodka, ki bo izhajala iz povečanja 
produktivnosti, tako da bodo vse oblike porabe na vseh ravneh usklađene z 
ustvarjenim dohodkom. 
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Ob tako spremenjenem obnašanju bo mogoče tudi v veliko večji meri ob- 
vladovati inflacijske pritiske in obenem odpraviti najizrazitejša neskladja na 
področju cen. 

Preden preidemo na nekatera vprašanja rasti družbene produktivnosti, 
moramo poudariti še naslednje: 

Ko ocenjujemo slabosti v našem razvoju, vidimo, da se kažejo najbolj 
tam, kjer preobrazba samoupravnih družbenoekonomskih odnosov najbolj za- 
ostaja. To velja za področje ekonomskih odnosov s tujino, kjer še vedno v 
pretežni meri prevladujejo administrativni ukrepi. Taka ugotovitev velja tudi 
za procese na področju razširjene reprodukcije, kjer so sredstva še vedno v 
glavnem izven nadzora temeljnih organizacij združenega dela in kjer še vedno 
prevladujejo kreditni odnosi. Tudi področje cen mnogokrat urejamo linearno 
in preveč administrativno, premalo pa so odprte možnosti samoupravnega do- 
govarjanja in sporazumevanja o ustreznejši porazdelitvi stroškov med sode- 
lujočimi pri ustvarjajnju skupnega prihodka. Tudi čezmerna rast porabe, zlasti 
skupne, je posledica premalo uveljavljene svobodne menjave dela, kjer se sre- 
čujejo izvajalci in porabniki storitev pri usklajevanju možnosti in potreb. Po- 
rabniki storitev morajo priti do spoznanja, da so oni edini plačniki storitev, kar 
pomeni, da plačnik v nobenem primeru ne more biti abstraktna družba oziroma 
v tem primeru država. Lahko bi navedli še več področij in odprtih vprašanj. 
Nesporno pa je, da razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov pred- 
stavlja osnovo in pogoj za hitrejšo rast materialne proizvodnje, razvoj gospo- 
darstva in družbenih dejavnosti v celoti. Zato osnutek resolucije v skladu s pri- 
poročili zborov Skupščine SR Slovenije poudarja nujnost skladnejšega razvoja 
materialnih proizvajalnih sil in samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 
Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov smo podrobno analizirali 
na julijski seji zborov Skupščine SR Slovenije in bomo to ponovno storili v 
razpravi o predlogu resolucije. 

Čvrstejša usmeritev k povečanju družbene produktivnosti zahteva zlasti: 
— boljše prilagajanje zahtevam tujega in domačega tržišča; 
— bolj precizno izvajanje naložb za nove proizvodne kapacitete z mo- 

dernejšo tehnologijo; 
— boljšo organizacijo dela in 
— boljšo kadrovsko zasedbo. 
To je zelo zahtevno, obsežno in odgovorno delo. V osnutku resolucije ob- 

ravnavamo to področje široko in načelno, zato si bomo morali v procesu do- 
polnjevanja tega dokumenta prizadevati za njegovo večjo uresničitev. Seveda 
gre v tem primeru za večje aktiviranje vseh nosilcev planiranja, od temeljnih 
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopo- 
litičnih skupnosti do raziskovalnih institucij in drugih odgovornih organov. 
Uspešno uveljavljanje ukrepov, ki vodijo k višji produktivnosti, terja velike 
napore od vseh subjektivnih sil, ob doslednem uveljavljanju spoznanj in do- 
sežkov znanosti, zahteva pa tudi visoko samoupravno socialistično zavest ter 
polno odgovornost za izpolnjevanje skupno dogovorjenih in usklađenih nalog. 
V osnutku resolucije je še posebej poudarjena potreba po ukrepih družbeno- 
političnih skupnosti v primeru neustrezne delitve dohodka. Tudi taki ukrepi so 
potrebni. Ni dovolj, da smo jih le predvideli, morali jih bomo v večji meri 
uporabiti, če bi prišlo do odstopanja od začrtanih temeljnih usmeritev. 



668 Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Hiter razvoj družbene produktivnosti, kar je danes naša bistvena naloga, 
zahteva še več znanja, intenzivnejšega dela ter učinkovitejšo izrabo obstoječih 
in novih proizvodnih zmogljivosti. 

Eden od vzrokov za manjšo učinkovitost investicij so večja vlaganja v in- 
frastrukturo, energetiko in druge dejavnosti, ki neposredno ne prispevajo so- 
razmerno k obsegu rasti družbenega proizvoda. Vlaganje v hitrejši razvoj 
infrastrukture je ena izmed osrednjih usmeritev tega srednjeročnega planskega 
razdobja, ki je pogoj za nadaljnji nemoteni družbenoekonomski razvoj naše 
republike. To pa seveda ne sme izključevati družbene zahteve, da v še večji 
meri usmerjamo naložbe tudi na tista področja, kjer je produktivnost visoka, 
kvaliteta izdelkov nesporna in cene ugodne, da bi se intenzivneje vključili v 
mednarodno delitev dela. 

Kljub temu, da je stopnja rasti investicij v osnovna sredstva v SR Slove- 
nji nižja kot v celotni Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, pa je tudi 
za SR Slovenijo značilna široka investicijska dejavnost, ki obsega prek 3000 
objektov v izgradnji s celotno predračunsko vrednostjo nad 80 milijard din. 
V primerjavi z letom 1975 oziroma s prejšnjim planskim obdobjem je bil v 
obdobju 1976—1980 izveden, kljub težavam, s katerimi se srečujemo, znaten 
premik v strukturi investicij v osnovna sredstva. 

Pri vlaganjih v gospodarsko infrastrukturo ugotavljamo rezultate, ki so 
skladni z načrtovano razvojno dinamiko v tem srednjeročnem obdobju. To velja 
zlasti za področje energetike in za nekatere panoge agroživilskega področja. 
Ob teh ocenah pa hkrati beležimo tudi zaostajanje za srednjeročnim ciljem raz- 
voja naše republike na nekaterih drugih pomembnih področjih, še posebej pri 
gradnji cestne infrastrukture. 

Zaradi kasnitev pri izvajanju nalog iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ki jih ne bo moč nadomestiti do 
konca leta 1980, sodimo, da bi bilo smotrno premakniti uresničitev nekaterih 
naložb v naslednje srednjeročno obdobje. Za pretežni del teh projektov so 
podpisniki dogovora že dali pobudo za spremembo obveznosti in nalog iz 
dogovora. 

Združevanje dela in sredstev v razširjeni reprodukciji se je uveljavilo pri 
nekaterih dejavnostih skupnega pomena, kjer se sredstva združujejo v samo- 
upravnih interesnih skupnostih na osnovi samoupravnih sporazumov na ravni 
celotne republike. Preobrazba bančnega sistema je dala določene rezultate v 
smeri podružbljanja dejavnosti znotraj poslovnih bank, vendar so se prav v 
financiranju razširjene reprodukcije ohranili v pretežni meri dosedanji kre- 
ditni odnosi. Združeno delo bo moralo v večji meri neposredno razpolagati s 
sredstvi za razširjeno reprodukcijo in tako odločati o njihovi usmeritvi v nove 
naložbe. Nesporno je, da lahko samo večja prisotnost in neposrednost združe- 
nega dela pri novih naložbah zagotovi večjo učinkovitost in prispeva k pora- 
stu družbene produktivnosti. Sodimo, da bo to moč doseči v večji meri v okvi- 
ru novega samoupravnega sistema razširjene reprodukcije, ki bolj spodbuja ne- 
posredne proizvajalce za združevanje sredstev in dela ter v njihovem pri- 
zadevanju za večji dohodek. 

Izvoz mora v večji meri kot doslej postati generator nadaljnje rasti slo- 
venskega gospodarstva na kvalitetnih osnovah. Doseženi delež zunanjetrgo- 
vinske menjave v družbenem proizvodu SR Slovenije predstavlja že več kot 1/3 
in bo v bodoče še naraščal. Prav zato moramo naše napore usmeriti v pospeše- 
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vanje izvoza, ki naj sloni na uspešnem dolgoročnem vključevanju v medna- 
rodno menjavo. Bolj kot doslej si bodo morale organizacije združenega dela 
prizadevati za čimbolj uspešno, ter ekonomsko upravičeno vključevanje na 
svetovno tržišče. Samo tako bo mogoče povečati akumulativnost, reprodukcij- 
sko sposobnost in hkrati zmanjševati inflacijske težnje na domačem tržišču. 

Slovensko gospodarstvo je na sedanji ravni razvoja objektivno vezano na 
uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, opreme in tehnologije. Investicije 
v dejavnosti posebnega pomena zahtevajo precejšen obseg uvoza sodobne teh- 
nologije, ki je tudi osnovni element za načrtovano prestrukturiranje sloven- 
skega gospodarstva in zagotovilo za povečevanje produktivnosti in konkuren- 
čne sposobnosti organizacij združenega dela pri vključevanju v mednarodno 
menjavo. 

Razvojna zasnova slovenskega gospodarstva sloni na potrebni rasti izvoza 
v obsegu, ki bo omogočil ob hkratnem intenzivnejšem nadomeščanju uvoza z 
domačimi izdelki dinamično rast v stabilnejših pogojih in intenzivnejše dolgo- 
ročnejše vključevanje v mednarodno menjavo. Nikakor se ne moremo strinjati 
z razmišljanji, da je mogoče vprašanje plačilnobilančnega primanjkljaja re- 
ševati z restriktivnimi ukrepi na področju uvoza. Velja prav nasprotno: za- 
vzemamo se za pospeševanje izvoza, ki bo omogočal tudi potrebno rast uvoza. 

Sodimo torej, da si je treba prizadevati za rast izvoza, ki bo hitrejša od 
rasti družbenega proizvoda, kar je upoštevano v osnutku resolucije. V osnutku 
resolucije je to načelo upoštevano pri obeh alternativah rasti izvoza. V do- 
sedanji razpravi je prevladalo mnenje, da je realnejša varianta, ki predvideva 
nižjo rast izvoza. Menimo, da je takšna usmeritev izvoza osnovni del politike 
dinamične rasti v stabilnejših razmerah, kar velja za celo Jugoslavijo in še 
posebej za SR Slovenijo. Prav na tem področju imamo najpomembnejše pri- 
pombe k osnutku zvezne resolucije. Kljub objektivnim potrebam in predvi- 
devanjem na področju ekonomskih odnosov s tujino močno zaostajamo v seda- 
njem obdobju uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije. 

V treh letih izvajanja družbenega plana smo sicer dosegli določene premike 
na področju strukture uvoza. Kljub temu pa z njimi ne moremo biti povsem 
zadovoljni, saj zaostajamo zlasti na področju proizvodov kemične industrije, 
črne metalurgije, kovinskih izdelkov in tekstilnih vlaken. Vzroke gre iskati v 
objektivnih težavah pri izgradnji novih proizvodnih zmogljivosti, kot tudi v 
neustrezni regionalni usmerjenosti uvoza, kjer premalo izkoriščamo možnosti 
sodelovanja z državami v razvoju. Neustrezna gibanja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino se prenašajo tudi na probleme plačilne bilance. Zadolževanje 
v tujini je doseglo obseg, ki v naslednjem obdobju brez ustrezne rasti izvoza 
ne bo več omogočal nadaljnjega črpanja akumulacije iz tujih virov. Tudi zato 
se moramo zavzemati za bistvene večje in enakopravnejše vključevanje v med- 
narodno menjavo. 

Združeno delo, organizirano v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino, bi se moralo neposredno med seboj sporazumeti o 
vseh najpomembnejših vprašanjih vključevanja v mednarodno menjavo. Stor- 
jeni vsebinski premiki so premalo odločno vključevali samoupravno sporazu- 
mevanje in dogovarjanje. Zato bo treba v letu 1979 poglobljeno in bolj inten- 
zivno pristopiti k združevanju dela in sredstev za ustvarjanje večjega deviz- 
nega priliva ob skupnem riziku in odgovornosti. 
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Tako bodo osnovni nosilci ekonomskih odnosov s tujino načrtovali celotne 
tokove na tem področju, in sicer od ustvarjanja deviznih dohodkov do zado- 
voljevanja uvoznih potreb, ter si prizadevali za uresničitev plačilnobilančne 
projekcije republike. 

Pri uresničevanju zastavljenih nalog in ciljev na področju ekonomskih 
odnosov s tujino bomo morali posvetiti večjo pozornost ustrezni organizirano- 
sti zunanjetrgovinske mreže in boljši kadrovski politiki. 

Sodimo, da bomo kljub težavam in oviram, s katerimi se srečujemo na 
področju mednarodne menjave, zagotovili začrtano rast izvoza, in sicer s pri- 
zadevanjem neposrednih nosilcev ekonomskih odnosov s tujino, uveljavljanjem 
novih družbenoekonomskih odnosov in vloge Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino. Tako bomo omogočili tudi potreben uvoz za 
tekočo in razširjeno reprodukcijo in zagotovili možnosti za vračanje tujih po- 
sojil. Ukrepi, predvideni v osnutku resolucije, podpirajo prav takšno usmeritev 
in napore. V predlogu resolucije bo potrebno bolj konkretno dodati tudi ukrepe 
za pospešitev višjih oblik gospodarskega sodelovanja s sosednjimi državami. 
Zlasti to velja za izvajanje določil osimskih sporazumov. 

Pomembno vprašanje pri zagotavljanju stabilnejših razmer gospodarjenja 
v letu 1979 je tudi obvladovanje rasti cen. Glede na gibanja cen v letošnjem 
letu, ki je bilo sorazmerno visoko in ki se prenaša deloma tudi v prihodnje 
leto, bo naša osnovna naloga odpravljanje vzrokov za prehitro rast cen, o čemer 
smo že govorili. To pa je borba za višjo produktivnost in racionalnejšo orga- 
niziranost ter poslovanje združenega dela, večjo skladnost denarnih in bla- 
govnih skladov, doslednejše uveljavljanje delitvene politike, ustreznejšo kre- 
ditno-monetarno politiko itd. Pri konkretnih ukrepih za uresničevanje po- 
litike cen v letu 1979 bo potrebno v večji meri uveljaviti kriterije selektivnosti 
in diferenciranosti. Selektivnost mora upoštevati najbolj izrazite disparitete v 
cenah in osnovne razvojne cilje srednjeročnega plana. V večji meri bo potrebno 
uveljaviti ekonomske kriterije pri oblikovanju cen na trgu. 

Eno takšnih, prav gotovo zelo pomembnih področij predstavlja celovita 
sprememba odnosov v komunalnem in stanovanjskem gospodarstvu. Na tem 
področju se srečujemo z nakopičenimi vprašanji, ki so posledica počasnega 
uveljavljanja novih družbenoekonomskih odnosov in nezadostnega vlaganja 
zlasti v izgradnjo komunalnih naprav v preteklem obdobju. 

Ob razumljivi zahtevi za boljše življenjske in delovne razmere delovnih 
ljudi in občanov, ob upoštevanju načel sodobnega kompleksnega urbanizma 
bomo na doseženi ravni razvoja objektivno prisiljeni namenjati večji delež 
družbenega proizvoda za urejanje komunalnih in stanovanjskih vprašanj. Tudi 
varstvo okolja in razširitev cestne in druge infrastrukture v hitro razvijajočih 
se mestih, ki danes ne ustrezajo več hitro naraščajočim potrebam, bo zahtevalo 
izdatnejše združevanje in vlaganje sredstev za odpravljanje teh nesorazmerij. 
Sredstva za to bomo morali zagotoviti z uveljavljanjem družbenoekonomskih 
odnosov, kar zahteva na področju stanovanjskega gospodarstva povečanje sta- 
narin, hkrati pa bo potrebno proučiti zmanjševanje prispevkov za stanovanjsko 
izgradnjo iz dohodka organizacij združenega dela. Tako bomo zagotovili po- 
litično dogovorjeno preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na tem področju. 
Vzporedno pa bomo morali pripraviti sistem solidarnostnih ukrepov in pred- 
videti pomoč socialno šibkim občanom in mladim družinam. 

Čeprav se zavedamo celovitosti problematike cen in globljih družbeno- 
ekonomskih vzrokov za taka gibanja, pristopa osnutek resolucije k oblikovanju 
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politike cen v prihodnjem letu predvsem z vidika aktiviranja vseh nosilcev 
družbenoekonomskega razvoja v smeri selektivnega in racionalnega ravnanja 
na področju cen. 

O dinamični rasti v stabilnejših razmerah je mogoče govoriti le na osnovi 
povečanega dohodka kot posledici racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi, 
večje intenzivnosti in storilnosti dela v temeljnih organizacijah združenega 
dela in višji produktivnosti celotnega združenega dela. Druga možnost je v 
racionalnejšem zadovoljevanju skupne in splošne porabe, kakor tudi drugih 
oblik porabe, ki prispevajo k povečanju družbene produktivnosti dela in 
ustvarjanju večjega dohodka. Samo po tej poti lahko večamo akumulativno 
sposobnost gospodarstva in reproduktivno sposobnost združenega dela nasploh. 
Vemo, da akumulativna sposobnost združenega dela slabi. Pri tem mislimo 
predvsem na reproduktivno sposobnost materialne proizvodne, ki je danes naj- 
bolj pereče vprašanje. Upravičeno je mnenje, da ta sredstva ostajajo na 
koncu delitve v temeljnih organizacijah, potem ko smo zadovoljili vse druge 
oblike porabe. Takšno stanje je slabo tako s političnega kot z ekonomskega 
vidika. Gotovo je, da moramo zagotoviti skladno zagotavljanje vseh oblik po- 
rabe ob nujnem širjenju materialne osnove gospodarstva. To je možno storiti 
le ob neposrednem soočanju vseh potreb z realnimi materialnimi možnostmi. 
Zavzemati se je potrebno v večji meri za čim neposrednejše odločanje zdru- 
ženega dela o celotni družbeni reprodukciji. Tudi tukaj moramo v razvoju 
družbenoekonomskih odnosov še mnogo storiti. Zelo pomembno je vprašanje, 
kje se nahajajo sredstva družbene reprodukcije in v kakšnih odnosih vstopajo 
vanjo. Vloga temeljnih organizacij združenega dela je pri tem še vedno pre- 
majhna. 

V osnutku resolucije ponavljamo stališča o rasti osebne, skupne in splošne 
porabe. Vse oblike porabe morajo rasti nekoliko počasneje kot družbeni pro- 
izvod. Pri tem se vsi zavedamo, da te družbene zahteve doslej nismo dosledno 
uveljavili. 

Letošnje leto smo uspešneje zastavili oblikovanje sistemskih rešitev za 
uveljavljanje svobodne menjave dela. Storili smo korak naprej pri premago- 
vanju ostankov proračunske miselnosti, ki največkrat ne upošteva obstoječih 
dohodkovnih možnosti. Pripravljen je osnutek zakona o svobodni menjavi dela, 
nekatera temeljna izhodišča ter konkretne rešitve pa so že vsebovane v anek- 
sih k samoupravnim sporazumom o temeljih planov družbenih dejavnosti za 
leti 1979 in 1980. 

Uveljavljeno je načelo, da mora biti obseg sredstev za družbene dejavnosti, 
za katere se združujejo sredstva iz osebnih dohodkov, v skladu z dohodkom 
prebivalstva posamezne občine, ki je ugotovljen po dimicilnem načelu. Po- 
membne premike bo prinesla uvedba tega načela v prihodnjem letu na po- 
dročju solidarnosti. 

Za posamezne družbene dejavnosti so izoblikovani enotni programi, ki 
upoštevajo z ustavo, zakoni ali dogovori zagotovljeno raven družbenih dejav- 
nosti enotno za celo SR Slovenijo, ki se bodo dopolnilno financirali s soli- 
darnostnimi sredstvi. Ves preostali program bo odvisen od dohodkovnih mo- 
žnosti in samoupravnih odločitev v posameznih občinah. Združeno delo bo tako 
v občinah prevzelo odgovornost za nadaljnji razvoj družbenih dejavnosti. Tak- 
šen temeljni pristop omogoča tudi boljše možnosti za medobčinsko sodelovanje. 
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Nov pristop bomo preverjali v prihodnjem letu v praksi. Sodimo, da premiki 
ne bodo bistveno prekoračili načrtovanih predvidevanj. 

Predlagane dopolnitve resolucije nadalje terjajo hitrejše oblikovanje po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti, občinskih in področnih raziskovalnih skup- 
nosti ter področnih kulturnih skupnosti. Potrebno bo tudi bolje opredeliti na- 
čela in merila za dogovarjanje o skupnih programih, pomembnih za celo 
republiko. 

V izhodiščih za politiko splošne porabe v republiki v prihodnjem letu, ki 
so prav tako danes v obravnavi, je Izvršni svet izhajal iz načel, ki so vsebovana 
v srednjeročnem družbenem planu, in ki jih je upoštevali tudi pri oblikovanju 
porabe v letošnjem letu. Pri tem pa seveda mora upoštevati obveznosti, spre- 
jete na osnovi zakonov in drugih aktov, ki jih je Skupščina SR Slovenije 
sprejela v prejšnjih letih in letos in ki v posameznih postavkah proračunskih 
odhodkov pomenijo za prihodnje leto spremenjen obseg. Rast obsega proračun- 
skih odhodkov naj bi bila nižja od predvidene rasti družbenega proizvoda. 
Republiški proračun naj bi tako porastel (brez prispevka federaciji) za 15,7 %. 
Izračun temelji na obsegu letošnje porabe, vključujoč prenesene neporavnane 
obveznosti iz drugega polletja 1977 in prenesene obveznosti, za katere je re- 
publika v skladu s pooblastili v zakonu o proračunu za leto 1978 najela kredit. 

Ker obveznosti iz naslova prispevka federaciji ob pripravi izhodišč niso bile 
znane, jih v tem dokumentu nismo opredelili. Predloženi zvezni dokumenti, 
ki so sedaj v razpravi, pa kažejo na to, da bo skupen obseg obveznosti repub- 
liškega proračuna za prihodnje leto višji od predvidenega. 

Sredstva republiškega proračuna bodo namenjena za financiranje obvez- 
nosti, ki so določene z ustavo in zakoni. 

Predložena so tudi izhodišča za dopolnilno financiranje občin, ki same ne 
morejo uresničiti nalog iz zakonov in ustave. Pri tem si bo Izvršni svet še 
nadalje prizadeval za večji prenos dohodkov na občine in s tem tudi za 
uveljavitev načela njihovega samostojnega gospodarjenja z njimi. Tako se bo 
postopoma zmanjševalo število dopolnjevanih občin. 

Izvršni svet bo ob pripravi predloga proračuna za prihodnje leto sprejel 
ukrepe za nadaljnje usklajevanje odprtih vprašanj in njihovo uskladitev. 

Pomembno vlogo pri ustvarjanju pogojev za dinamično rast v stabilnih 
pogojih imajo tudi občine. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, pa občine 
v osnutkih svojih resolucij oziroma drugih dokumentih, ki opredeljujejo na- 
loge za izvajanje družbenega plana v letu 1979, v globalu računajo s hitrejšo 
rastjo, kot je predvidena v osnutku republiške resolucije. To velja še zlasti za 
predvidevanja rasti družbenega proizvoda, pa tudi glede povečanja zaposle- 
nosti. Čeprav predpostavljamo, da v nekaterih občinah ocenjene razvojne 
možnosti temeljijo na realnih in ekonomsko pretehtanih programih, pa ne mo- 
remo mimo ocene, da so v globalu predpostavke v osnutkih občinskih re- 
solucij še vedno v precejšnji meri zasnovane na pogojih ekstenzivne rasti. 
To pa ima lahko nezaželjene posledice tudi na področju skupne in splošne po- 
rabe, ki je v osnutkih občinskih resolucij načelno sicer načrtovana v mejah 
rasti družbenega proizvoda, v aneksih k samoupravnim sporazumom s področja 
družbenih dejavnosti pa so ta razmerja že presežena. 

Prve informacije o predvidevanju občin o možnostih razvoja za leto 1979 
tudi kažejo, da je premalo upoštevana dogovorjena politika o skladnejšem regio- 
nalnem razvoju v SR Sloveniji. Hitrejšo rast glede na predvidevanja v osnutku 
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republiške resolucije načrtuje poleg manj razvitih občin in drugih občin, ki 
zaostajajo za republiškim povprečjem, tudi večina gospodarsko najmočnejših 
občin. Med slednjimi nekatere predvidevajo tudi nadpovprečno rast zaposleno- 
sti; vse to narekuje, da v okviru nadaljnje priprave resolucije o izvajanju 
družbenega plana v letu 1979 nosilci družbenega planiranja ponovno pretehtajo 
svoje usmeritve in odločitve v prihodnjem letu s stališča dosedanjega ure- 
sničevanja politike skladnejšega regionalnega razvoja. 

V zvezi z uresničevanjem politike skladnejšega regionalnega razvoja je dan 
v osnutku republiške resolucije poseben poudarek hitrejšemu razvoju manj 
razvitih območij in v tem okviru tudi usmerjanju investicij v ta območja. Pri 
tem je še posebej poudarjena vloga Gospodarske zbornice SR Slovenije in 
bank pri iskanju možnosti za nove naložbe ter vloga samoupravnih nosilcev 
razvoja v manj razvitih območjih pri tej aktivnosti. Poudarek je na samouprav- 
nem združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in manj 
razvitih območij. To še zlasti velja za projekte, ki so vezani na odpiranje več- 
jega števila delovnih mest, ker so prav v teh območjih večje možnosti zaposlo- 
vanja. Pri naložbah v manj razvitih območjih pa se bomo morali, podobno kot 
v vsej SR Sloveniji, zavzemati za odpiranje kar najbolj produktivnih in tehno- 
loško sodobnih delovnih mest. Le na tej osnovi je možno zagotoviti hitrejšo 
krepitev akumulacijske sposobnosti organizacij združenega dela. 

Glede na pomembno vlogo, ki jo imajo manj razvita območja pri proizvod- 
nji in predelavi hrane, je njihov uspešnejši razvoj v veliki meri odvisen od 
doslednejšega izvajanja nalog in ukrepov v agroživilstvu, ki so opredeljene 
v osnutku resolucije za leto 1979. Posebna skrb bo še zlasti pri ustvarjanju pro- 
duktivnejših delovnih mest v kmetijstvu in pri krepitvi dohodkovnega pove- 
zovanja med kmetijskimi organizacijami združenega dela v manj razvitih območ- 
jih z organizacijami združenega dela industrijske predelave in trgovine v razvi- 
tih območjih. 

Tovarišice in tovariši! Regionalni posveti o osnutku resolucije za leto 1979 
in razprave v družbenopolitičnih organizacijah, v delegatskih skupinah, v telesih 
Skupščine SR Slovenije in v Gospodarski zbornici SR Slovenije so v osnovi 
podprli usmeritve osnutka resolucije. To daje zagotovilo, da se vsi nosilci razvoja 
opredeljujejo za hitrejše uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov na vseh področjih in ravneh družbene reprodukcije in da se zavzemajo za 
zagotavljanje dinamičnejšega razvoja v stabilnejših razmerah z uveljavljanjem 
kvalitetnih dejavnikov. V vseh dosedanjih razpravah se je pokazala pripravlje- 
nost nosilcev razvoja, da samoupravno in družbeno dogovorjene in usklajene 
naloge uresničimo in da uskladimo razvojne potrebe in programe z realnimi 
možnostmi. Razprava je prav tako prispevala veliko pobud in predlogov za 
nadaljnjo konkretizacijo določil resolucije. Se bolj jasna opredelitev nalog in 
njihovih nosilcev je bila močno prisotna zahteva, ki nas zavezuje za nadalj- 
nje delo. 

V času do priprave predloga zvezne in republiške resolucije ter občinskih 
resolucij se bo nadaljevalo intenzivno usklajevanje materialnih okvirov razvoja, 
tako glede globalnih kazalcev kot tudi glede osnovnih odnosov med njimi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je podrobno opredelil stališča do osnutka 
zvezne resolucije. O nekaterih ključnih vprašanjih smo spregovorili v tej uvodni 
obrazložitvi. Celovit prikaz načelnih in konkretnih pripomb pa ste prejeli danes 
z gradivom. 
43 
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Prizadevati si moramo, da v tako poostrenih pogojih gospodarjenja v letu 
1979 vložimo v vseh sredinah maksimalne napore za uresničevanje osnovnih 
izhodišč dinamične rasti na kvalitetnih osnovah, kar bo zagotovilo tudi stabil- 
nejše pogoje gospodarjenja. 

Predsedujoča Silva Jereb: S tem zaključujem skupno zasedanje Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora. 

Delegate Družbenopolitičnega zbora obveščam, da bodo takoj nadaljevali 
sejo v dvorani Centralnega komiteja, delegati Zbora občin pa takoj nadaljujemo 
sejo v mali dvorani. Hvala lepa! 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.10.) 



6. decembra 1978 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek ob 9.35. 

Predsedujoča Tina Tomlje : Pričenjamo skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo poslu- 
šali: uvodno besedo k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, ki jo bo podal tovariš Dušan Šinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, uvodno besedo k predlogu za izdajo 
zakona o sistemu družbenega planiranja, ki jo bo podal Jože Zakonjšek, član 
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje 
in informacijski sistem in obrazložitev in nekatera dopolnila stališč in predlogov 
Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije k predlogom neka- 
terih zveznih aktov, ki opredeljujejo politiko ekonomskih odnosov s tujino v letu 
1979, ki jih bo podal tovariš Jernej Jan, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za ekonomske odnose s tujino. 

Besedo ima tovariš Dušan Sinigoj, podpredsednik Izvršnega sveta! 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši delegati! Konkretne naloge 
pri razvijanju odnosov svobodne menjave dela nam nalagajo dokumenti 
VIII. kongresa ZKS in XI. kongresa ZKJ. Prav tako določajo naloge konkretnim 
nosilcem kongresni dokumenti Zveze sindikatov in Zveze socialistične mladine. 
V SR Sloveniji so za razvijanje odnosov svobodne menjave dela pomembni tudi 
sklepi Republiške konference SZDL Slovenije, ki je bila že v maju 1976 in je 
pomembno prispevala k organiziranju aktivnosti vseh subjektivnih družbenih 
dejavnikov za hitrejše uveljavljanje ustavnega položaja delavcev, delovnih ljudi 
in občanov pri razporejanju svojega dohodka za zadovoljevanje skupnih potreb 
in interesov. 

Osnovna izhodišča, ki so skupna vsem stališčem o svobodni menjavi dela, 
so zbrana v resoluciji VIII. kongresa. Potem ko je v njej poudarjena naloga, 
da se vzpostavijo samoupravni odnosi svobodne menjave dela med tozdi mate- 
rialne proizvodnje in drugih dejavnosti, poudarja, da je z usklajenim delova- 
njem vseh družbenopolitičnih dejavnikov treba zagotoviti, da bodo delavci in 
delovni ljudje, samoupravno organizirani v organizacijah združenega dela in 
43* 
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krajevnih skupnostih, tvorno sodelovali pri oblikovanju vsebine programov 
in izbiri oblik dela družbenih dejavnosti, opredeljevanju njihovega razvoja ter 
pri določanju višine povračila za opravljeno delo oziroma cene storitev. In 
dalje, da se bodo vsi družbeni dejavniki zavzemali, da bomo s hkratnim obrav- 
navanjem vseh potreb dosegli izostreno obravnavanje, izbor ter oblikovanje jasno 
opredeljenih prednostnih ciljev in nalog ter si prizadevali, da bodo delavci 
temeljnih organizacij zagotavljali pogoje za hitrejše uresničevanje odnosov svo- 
bodne menjave dela do delavcev delovnih skupnosti skupnih služb delovnih orga- 
nizacij in drugih področij združenega dela, kjer se morajo uveljaviti odnosi 
svobodne menjave dela. 

Ob ugotavljanju, kako daleč smo prišli pri realizaciji sprejetih sklepov in 
nalog, ugotavljamo vrsto pozitivnih dosežkov, pa tudi še nerešenih nalog, ki 
so pred nami. Nedvomno smo dosegli znaten napredek v samoupravnem orga- 
niziranju združenega dela, predvsem samoupravnem organiziranju samouprav- 
nih interesnih skupnosti, od občinskih, posebnih in področnih pa do zvez na 
republiški ravni. Dosegli smo tudi prve rezultate pri urejanju samoupravnega 
položaja, obveznosti in odgovornosti delavcev delovnih skupnosti v delovnih 
organizacijah, sestavljenih organizacijah združenega dela, bank in samouprav- 
nih interesnih skupnostih ter drugih oblikah samoupravnega organiziranja zdru- 
ženega dela. 

Sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejav- 
nosti ter sprejetje samoupravnih planov tozdov, dogovorov o temeljih družbenih 
planov lahko ocenjujemo kot uspeh v smeri ustvarjanja pogojev za uveljavitev 
svobodne menjave dela. Enako lahko ocenjujemo tudi dopolnitve delegatskega 
sistema ob zadnjih volitvah kot spremembo, ki bo — zaradi večjega števila 
posebnih delegacij — omogočila bolj uspešno predstavljati, opredeljevati in 
usklajevati skupne potrebe in interese delavcev in občanov. 

Kljub nespornemu napredku, ki ga ni podcenjevati, pa spremlja uveljavlja- 
nje novih družbenoekonomskih odnosov — svobodne menjave dela -— še vrsta 
pomanjkljivosti. Globoko je še v naši praksi vkoreninjen proračunski pristop, ki 
se nam v takšni ali drugačni obliki vsakodnevno znova poraja in zadržuje na 
vseh področjih. Prepočasi se stari proračunski odnosi umikajo novim, tako med 
delavci družbenih dejavnosti in delavci gospodarskih dejavnosti kot tudi med 
delavci delovnih skupnosti in delavci tozdov. Prepočasi se uveljavljajo samo- 
upravne interesne skupnosti kot mesto dogovarjanja in sporazumevanja med 
uporabniki in izvajalci ter premajhen je še vpliv uporabnikov pri oblikovanju 
programov družbenih dejavnosti in odločanju o sredstvih za uresničitev spreje- 
tih programov. Zaradi tega je vse bolj opazna težnja, da se samoupravne inte- 
resne skupnosti institucionalizirajo in se razvijajo ne v mesto dogovarjanja in 
sporazumevanja, ampak v nekatere vrste parastatalne institucije. 

Dohodek delavcev družbenih dejavnosti in delavcev delovnih skupnosti 
še vedno ni dovolj odvisen od njihovega prispevka k rasti družbene produktiv- 
nosti in prispevka k rasti dohodka v materialni proizvodnji, ampak se pogosto 
po različnih ključih in obveznih prispevnih stopnjah zagotavljajo sredstva 
za njihov obstoj in dejavnost ne glede na rezultate te dejavnosti. Tudi samo- 
upravni sporazumi o temeljih planov in drugi samoupravni sporazumi, ki ure- 
jajo svobodno menjavo dela, ne opredeljujejo dovolj medsebojnih pravic, dol- 
žnosti in odgovornosti med uporabniki in izvajalci. Pa tudi tam, kjer so ti spo- 
razumi sklenjeni v skladu z zakonom o združenem delu, se ne opravlja pregled 
nad izpolnjevanjem teh obveznosti. Časovne stiske, ki so bile ob sprejemanju 
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samoupravnih sporazumov zaradi nedodelane metodologije planiranja, so tudi 
eden od pomembnih razlogov, ki vplivajo na navedene pomanjkljivosti. To pa 
na koncu vpliva na to, da morajo delavci na hitro, brez temeljite j še in celovite 
razprave, potrjevati predlagane samoupravne sporazume, ki pa so bili pogosto 
pripravljeni brez njihovega sodelovanja. To vodi do od delavcev odtujenega 
odločanja o razpolaganju z dohodkom in zadovoljevanju skupnih potreb, čeprav 
je formalno celo lahko črki zakona zadovoljeno. Značilen primer tega je bilo 
sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov družbenih dejavnosti, 
ki so bili sprejeti z vsemi navedenimi značilnostmi in poleg tega še z veliko 
zamudo ter smo jih v letošnjem letu že drugič dopolnjevali za zadnji dve leti 
tega petletnega obdobja. 

Še posebno zaostajamo pri uresničevanju svobodne menjave dela med 
delovnimi skupnostmi bank, družbenopolitičnih skupnosti, zavarovalnic, samo- 
upravnih interesnih skupnosti in njihovimi skupščinami. Iz navedenega lahko 
povzamemo, da v praksi še vedno niso zaživeli odnosi svobodne menjave dela, 
ampak v bolj ali manj odkriti ali prikriti obliki ostaja delitev združenega dela 
na tiste, ki »ustvarjajo«, in tiste, ki »trosijo« dohodek in nismo še uspeh razviti 
odnosov, v katerih bodo vsi delavci v združenem delu vpeti v bitko za večjo 
družbeno produktivnost dela in večji dohodek in da bodo vsi udeleženi pri 
njegovem razporejanju in delitvi v skladu s svojim prispevkom k njegovi rasti. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Na dosedanjih spoznanjih pri graditvi odnosov svobodne menjave dela in 

samoupravnem organiziranju je potrebno dograditi obstoječo zakonodajo in spre- 
jeti nekatere nove zakone, predvsem zakon o skupnih osnovah svobodne menjave 
dela, kar naj bi spodbudilo in zavezalo delavce v združenem delu v celoti k hitrej- 
šemu spreminjanju obstoječih odnosov. 

Ze v ustavi smo opredelili, da delavci na področju družbenih dejavnosti, 
delavci organizacij združenega dela v drugih dejavnostih, v katerih delovanje 
tržnih zakonitosti ne more biti podlaga za usklajevanje dela in potreb in ne 
podlaga za vrednotenje rezultatov dela, kakor tudi delavci v delovnih skupnostih 
pridobivajo dohodek s svobodno menjavo dela. S tem je bila dana osnova, da 
se odnosi, ki se oblikujejo med uporabniki in izvajalci kot udeleženci v svobodni 
menjavi dela, v naši zakonodaji podrobneje razčlenijo in da se obstoječi predpisi 
uskladijo z ustavnimi določbami. 

Zakon o združenem delu je v temeljnih določbah opredelil osnovna načela 
in osnovne odnose, na katerih temelji svobodna menjava dela in predloženi 
osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Tako v 18. členu 
določa, da se v ustvarjenem dohodku temeljnih organizacij s področja materialne 
proizvodnje izražajo tudi rezultati dela delavcev na področju izobraževanja, 
raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva, socialnega varstva in drugih druž- 
benih dejavnosti. Na podlagi teh rezultatov pridobivajo delavci v teh dejavno- 
stih dohodek s svobodno menjavo dela. V 22. členu določa, da delavci v temelj- 
nih organizacijah določenih dejavnosti, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni 
edina podlaga za usklajevanje dela, potreb in vrednotenje rezultatov dela, 
ustvarjajo dohodek po načelih svobodne menjave dela. S svobodno menjavo dela 
pridobivajo dohodek tudi delavci v delovni skupnosti, ki opravlja administra- 
tivno-rstrokovna, pomožna in tem podobna dela ali druga dela skupnega pomena 
v organizaciji združenega dela (poslovni skupnosti, banki, kmetijski zadrugi, 
zavarovalni skupnosti), za katero opravljajo ta dela, kakor tudi delavci v de- 
lovni skupnosti, ki opravlja dela za samoupravne interesne skupnosti in druge 
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samoupravne organizacije in skupnosti, za družbenopolitične organizacije ali 
društva. 

Izhajajoč iz te opredelitve pridobivajo delavci v teh dejavnostih dohodek iz 
celotnega ustvarjenega dohodka s svobodno menjavo dela, glede na prispevek, 
ki ga s svojim delom dajejo k ustvarjanju nove vrednosti v materialni proizvod- 
nji, k povečanju produktivnosti vsega družbenega dela in k razvoju družbe 
v celoti oziroma k zadovoljevanju skupnih potreb in interesov na področju 
teh dejavnosti. 

Ti in drugi temeljni elementi svobodne menjave dela so opredeljeni, kot 
rečeno, že v zakonu o združenem delu, vendar le v osnovnih rešitvah, ki so, z 
ozirom na skora izključne republiške pristojnosti na teh področjih, bile možne 
in v tem zveznem zakonu enotne ter skupne za vse republike. Predloženi osnu- 
tek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela zato te odnose dalje raz- 
členjuje, pri čemer pa se omejuje le na tista temeljna izhodišča, ki so odnosom 
v svobodni menjavi dela skupna na vseh področjih družbene reprodukcije, kjer 
se ta družbenoekonomski odnos mora uveljaviti. 

V zvezi s tem je potrebno opozoriti, da se predloženi osnutek zakona, 
o katerem danes razpravljamo, konceptualno bistveno razlikuje od predloga 
za izdajo zakona z osnutkom, o katerem je delegatska skupščina v prejšnji 
sestavi razpravljala pred skoraj letom dni. Predvsem je treba povedati, da se 
je zakon v takratni verziji — analogno zvezni resoluciji o odnosih v svobodni 
menjavi dela in samoupravni interesni organiziranosti — omejeval le na svo- 
bodno menjavo dela med delavci na področju družbenih dejavnosti in delavci 
materialne proizvodnje. 

Sestavljalci prvotnega zakona so poskušali v takratnem osnutku zajeti 
in opredeliti vse odnose, ki se oblikujejo med udeleženci v svobodni menjavi 
dela na vsakem posameznem področju družbenih dejavnosti, vendar v tem niso 
uspeli, ker je zaradi specifike posameznih področij to praktično tudi nemogoče 
doseči. Kljub vloženemu trudu je tako osnutek deloval heterogeno in ohlapno 
in bil v skupščinski razpravi ocenjen kot preveč nedorečen in nedodelan ter 
v mnogih določilih in izpeljavah po eni strani preveč splošen, po drugi strani 
pa je po mnenju nekaterih razpravljalcev v svoji težnji, da bi vse zajel, posegal 
v odnose, ki bi jih bilo možno konkretizirati le v posebnih zakonih in samo — 
upravnih sporazumih. Na osnovi take ocene je bil novembra lani predlog 
za izdajo zakona o svobodni menjavi dela sprejet, osnutek pa vrnjen v na- 
daljnjo dodelavo. 

Z namenom, da bi se skupaj dogovorili o nadaljnjem delu in zasnovi novega 
sistemskega zakona o svobodni menjavi dela, o njegovi tematiki in strukturi, 
naslovu in tudi o odprtih in nejasnih vprašanjih, je stekla razprava v okviru 
Koordinacijskega odbora Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve 
in Predsedstva republike. Na podlagi dogovora in opredelitev v zvezi s posa- 
meznimi vprašanji je bil pripravljen nov osnutek, ki ga je sprejel Izvršni svet 
in je sedaj pred vami. Želel bi poudariti, da je bilo v času pripravljanja novega 
besedila opravljenih še vrsta drugih razgovorov in delovnih sestankov na vseh 
ravneh, da je v razpravah o posameznih problemih, dilemah in možnih rešitvah 
sodeloval širok krog ljudi in da se je šele potem delo preneslo na ožjo delovno 
skupino. 

V tem času so tekle tudi razprave o zvezni resoluciji. Tudi v teh pripravah 
in razpravah o posameznih vprašanjih, ki jih vsebuje delovni osnutek zvezne 
resolucije, smo delegati iz Slovenije aktivno sodelovali. Kljub temu, da je 
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teklo delo pri zakonu ves ta čas zelo intenzivno, je ravno želja in potreba po 
širših konzultacijah in preverjanjih posameznih predlogov razlog, da se je 
priprava novega osnutka zavlekla. V zadnji fazi je bil predloženi osnutek obrav- 
navan v delovnih telesih Izvršnega sveta, v Izvršnem svetu in na predlog Izvrš- 
nega sveta tudi v Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve. Upošte- 
vajoč pridobljena mnenja in stališča sveta, ki so bila predložena tudi vam 
delegatom in jih predlagatelj sprejema, Izvršni svet meni, da predstavlja pred- 
loženo besedilo dovolj kvalitetno osnovo za današnjo razpravo in nadaljnje delo 
pri tem zakonu. 

V tej uvodni obrazložitvi bi želel povzeti le nekaj osnovnih izhodišč, na 
katerih temelji predloženi osnutek. 

Predloženi osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je 
sedaj razširjen in opredeljuje skupne osnove in načela družbenoekonomskih 
odnosov, ki se oblikujejo pri svobodni menjavi dela na vseh področjih družbene 
reprodukcije, torej se ne omejuje le na področje družbenih dejavnosti. Določa 
načela za pridobivanje dohodka s svobodno menjavo dela, načela za urejanje 
medsebojnih razmerij in načela za samoupravno organiziranje v svobodni 
menjavi dela. Dosledno izhaja iz načela, da delavci v temeljnih organizacijah 
in delovnih skupnostih ter delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti uresni- 
čujejo svobodno menjavo dela na osnovi samoupravno ugotovljenih osebnih in 
skupnih potreb in interesov ter v skladu z dohodkovnimi možnostmi s samo- 
upravnimi sporazumi. Vse medsebojne odnose v svobodni menjavi dela urejajo 
s samoupravnim sporazumevanjem med uporabniki in izvajalci kot subjekti 
sporazumevanja. 

Uresničevanje svobodne menjave dela temelji na skupnem planiranju potreb 
in zmogljivosti ter na ustvarjanju in razporejanju dohodka v skladu z obvez- 
nostmi, ki so jih uporabniki in izvajalci prevzeli na podlagi samoupravnega 
sporazumevanja. Skupni interesi in cilji se določajo s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih plana in dogovori o temeljih družbenega plana, v katerih se urejajo 
medsebojni odnosi, pravice, obveznosti in odgovornosti udeležencev v svobodni 
menjavi dela. V tem zakonu niso zajeta podrobnejša določila o metodologiji 
planiranja v svobodni menjavi dela, ker bo to področje enotno urejal zakon 
o sistemu družbenega planiranja, katerega predlog za izdajo boste danes tudi 
obravnavali. 

Zakon natančneje opredeljuje načelo o enakem družbenoekonomskem polo- 
žaju, ki ga uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi dela uresničujejo v Skladu 
z naravo dela, ki ga opravljajo. Ta enak družbenoekonomski položaj temelji na 
enakih pravicah, obveznostih in odgovornostih pri delu s sredstvi v družbeni 
lastnini, pri samoupravnem organiziranju, samoupravnem družbenem planira- 
nju in pri pridobivanju in razporejanju skupaj ustvarjenega dohodka. Pri tem 
uporabniki in izvajalci izhajajo iz družbenega značaja dela, medsebojne odvis- 
nosti, povezanosti in odgovornosti vseh delavcev v združenem delu v okviru 
družbene delitve dela in družbene reprodukcije v celoti in iz dejstva, da so 
sredstva, ki so družbena lastnina, skupna materialna osnova združenega dela 
in razvoja socialistične družbe. 

Zakon kot predmet svobodne menjave dela opredeljuje storitev ali proizvod, 
izvršeni program storitev oziroma določeno celotno dejavnost. Natančnejše opre- 
delitve o tem, kaj je neposredni rezultat vloženega dela na posameznih pod- 
ročjih dejavnosti, bodo morali vsebovati posebni zakoni oziroma samoupravni 
sporazumi v skladu s tem zakonom. 
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Zakon določa, da udeleženci v svobodni menjavi dela vrednotijo rezultate 
dela s samoupravno dogovorjeno ceno posamične storitve ali proizvoda oziroma 
povračilom za izvajanje programa storitev ali dejavnosti. V samoupravnem spo- 
razumu obvezno opredelijo tudi standarde storitev, programov storitev oziroma 
dejavnost in normative. Ta cena mora biti odraz odnosov v svobodni menjavi 
dela in prispevka k rasti skupaj ustvarjenega dohodka. Zakon določa tudi stru- 
kturo dogovorjene cene. V tem je pomembna ponujena rešitev, da se določen 
del razširjene reprodukcije, ki predstavlja samo modernizacijo dela določenega 
področja združenega dela, vključi v ceno oziroma povračilo. 

Posebno določilo je v zakonu namenjeno samoprispevku, ki sicer po naravi 
stvari ne bi sodil v ta zakon, vendar je zaradi vpliva, ki ga ima na področja, 
kjer se pridobiva dohodek s svobodno menjavo dela, našel prostor tudi v pred- 
loženem zakonu. Gre za to, da predloženi osnutek določa, da delavci, delovni 
ljudje in občani lahko z referendumom sklenejo, da bodo s samoprispevkom 
združili sredstva za razširitev materialne osnove dela izvajalskih temeljnih 
organizacij, vendar morajo pri tem z dogovorom o temeljih plana zagotoviti 
sredstva za tekoče delovanje tako razširjene dejavnosti. Osnutek predvideva, da 
skupščina družbenopolitične skupnosti ne more razpisati referenduma za samo- 
prispevek, s katerim se razširja določena dejavnost na teh področjih, če hkrati 
niso tudi zagotovljena sredstva za osnovno dejavnost. 

Načeloma je vire za oblikovanje sredstev za izvrševanje dogovorjenih ob- 
veznosti opredelil že zakon o združenem delu, povzema jih predloženi osnutek 
zakona, potrebno pa ga bo glede na dosedanje razprave dopolniti z določilom, 
da je treba vire sredstev za posamezno dejavnost, upoštevajoč temeljna načela, 
natančneje opredeliti v posebnih zakonih. Osnove in merila za oblikovanje 
sredstev ter obseg sredstev za izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti določijo 
udeleženci s samoupravnim sporazumom o temeljih plana in dogovorom o te- 
meljih družbenega plana ali drugim samoupravnim sporazumom, kadar gre za 
odnose med delavci delovne skupnosti in delavci temeljnih organizacij združe- 
nega dela. 

V samoupravnih sporazumih o temeljih plana udeleženci opredelijo tudi 
namen, obseg in način solidarnostnega združevanja sredstev za uresničevanje 
z ustavo in zakoni družbeno zagotovljenih enotnih programov. V teh sporazumih 
opredelijo tudi raven uresničevanja solidarnosti, kar pomeni, da se dogovorijo, 
katere potrebe bodo po principu solidarnosti zadovoljevali v krajevni skupnosti, 
katere na občinski ravni, na medobčinski ravni, in katere bo zaradi nezadost- 
nih dohodkovnih možnosti v okviru občine potrebno razreševati s solidarnostnim 
združevanjem sredstev in dopolnjevanjem na ravni celotne republike. Se pose- 
bej bi rad podčrtal, da je prav vprašanje sistema solidarnosti eno od ključnih 
vprašanj uveljavitve odnosov svobodne menjave dela na področju družbenih 
dejavnosti. To so nam pokazali tudi dosedanji odnosi na tem področju, ko so se 
iz leta v leto povečevali tako imenovani enotni programi, za katere naj bi 
predvsem skrbele samoupravne interesne skupnosti na ravni republike ali repu- 
blika, ne da bi bil skladen razvoj gospodarstva in družbenih dejavnosti pred- 
vsem skrb združenega dela v temeljni družbenopolitični skupnosti — to je 
v občini. 

Udeleženci uresničujejo svobodno menjavo dela na področju družbenih 
dejavnosti neposredno, v enoti samoupravne interesne skupnosti oziroma temelj- 
ni skupnosti — ta je lahko npr. pri šoli, vrtcu, knjižnici ali ob določenem pro- 
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gramu v krajevni skupnosti, v samoupravni interesni skupnosti v območju ob- 
čine, več občin ali republike ali na določenem področju. 

Udeleženci uresničujejo svobodno menjavo dela po predloženem zakonu ne- 
posredno, kadar najdejo uporabniki in izvajalci neposreden skupen interes, tako, 
da se uporabniki in izvajalci v skupnem organu upravljanja katerekoli izvajalske 
organizacije neposredno dogovorijo o medsebojnih nalogah, obveznostih in odgo- 
vornostih ter o tem sklenejo samoupravni sporazum. 

Pri opredeljevanju ravni zadovoljevanja potreb zakon temelji na izhodišču, 
da je enota samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljna skupnost po- 
memben prostor, kjer uporabniki in izvajalci glede na predmet svobodne 
menjave dela tudi neposredno uresničujejo svobodno menjavo dela, usklajujejo 
potrebe, interese in možnosti. Udeleženci v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov opredelijo raven zadovoljevanja potreb, to je, katere potrebe in interese 
bodo zadovoljevali s svobodno menjavo dela neposredno, s svobodno menjavo 
dela v enoti samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljni skupnosti, s svo- 
bodno menjavo dela v krajevni skupnosti, samoupravni interesni skupnosti na 
območju občine, več občin ali republike. 

Za področje družbenih dejavnosti velja načelo, da se v enotah samoupravnih 
interesnih skupnosti oziroma temeljnih skupnostih sporazumevajo uporabniki 
in izvajalci o zadovoljevanju tistih potreb in interesov, ki jih glede na tehno- 
loške, dohodkovne ter organizacijske značilnosti lahko uresničujejo v enoti 
samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljni skupnosti. V krajevni skup- 
nosti se sporazumevajo takrat, kadar gre za zadovoljevanje potreb in interesov, 
ki jih je zaradi tehnoloških, dohodkovnih in organizacijskih značilnosti, kakor 
tudi zaradi mesta nastajanja teh potreb možno izvrševati za uporabnike iz 
območja krajevne skupnosti. Kadar je možno in nujno zadovoljevati skupne 
potrebe in interese zaradi zagotavljanja celovitosti pri opravljanju teh dejav- 
nosti, ki zahteva medsebojno vzajemnost in solidarnost, pa svobodna menjava 
dela poteka v samoupravnih interesnih skupnostih na ravni občine, medobčin- 
ski ravni ali v republiki. 

Zakon posebej določa, da delavci v delavnih skupnostih, ki v organizacijah 
združenega dela opravljajo administrativno-strokovna, pomožna ali temu po- 
dobna dela skupnega pomena za več temeljnih organizacij, pridobivajo dohodek 
z neposredno svobodno menjavo dela z delavci v organizacijah, za katere oprav- 
ljajo delo. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti urejajo s samouprav- 
nim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, v ka- 
terem opredelijo predvsem vrsto del, ki jih je potrebno opraviti, temeljne po- 
goje o številu in strokovni usposobljenosti delavcev, ki jo terja opravljanje teh 
del, ter osnove in merila za pridobivanje celotnega prihodka oziroma dohodka 
delovne skupnosti v skladu s svojim prispevkom k ustvarjanju dohodka. Isto 
velja za delavce v delovnih skupnostih, ki opravljajo dela za samoupravne 
interesne skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti, za družbeno- 
politične in druge družbene organizacije in društva. 

Predloženi zakon določa, da se določbe tega zakona uporabljajo tudi za svo- 
bodno menjavo dela med delavci v temeljnih organizacijah na področju komu- 
nalnih dejavnostih, energetike, vodnega gospodarstva, prometa in zvez ter dru- 
gih dejavnosti materialne proizvodnje, ki ustvarjajo prihodek in pridobivajo 
dohodek s svobodno menjavo dela. 

Predloženi osnutek opredeljuje tudi skupščino samoupravne interesne skup- 
nosti, ki je mesto za sporazumevanje o svobodni menjavi dela med uporabniki 
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in izvajalci, in ima dva zbora. Uporabniki in izvajalci lahko v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti oblikujejo skupne organe za urejanje skupnih 
zadev, ki pa so organi skupščine in ne morejo prevzemati nase nobenih odločitev. 
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih del skup- 
nega pomena pa lahko samoupravna interesna skupnost ustanovi delovno skup- 
nost. Zaradi racionalnega poslovanja se strokovne službe praviloma ustanav- 
ljajo kot skupne službe za več samoupravnih interesnih skupnosti. 

Iz dosedanjih razprav je videti, da bo prav v zvezi s temi določili, zlasti 
z vlogo izvršnih odborov ter odnosov le-teh do skupščine, potrebno predloženi 
osnutek v nadaljnjem delu še dopolniti. 

Osnutek zakona določa, da so za reševanje sporov iz medsebojnih razmerij 
na podlagi svobodne menjave dela pristojna sodišča združenega dela, če s samo- 
upravnim sporazumom, ki ga udeleženci svobodne menjave dela Sklenejo, ni 
določeno drugače. Posebej so v zvezi s tem opredeljene tudi pravice in dolžnosti 
družbenopolitične skupnosti. 

Tovarišice in tovariši! Na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SRS je Repu- 
bliški svet za vprašanja družbene ureditve o predloženem osnutku zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela že razpravljal in ugotovil, da je 
osnutek skladen s temeljnimi izhodišči zakona o združenem delu in političnimi 
izhodišči. Ocenil je, da je predloženi osnutek primerna podlaga za javno raz- 
pravo v tozdih in krajevnih skupnostih. Predloge in priporočila, ki jih je obli- 
koval Svet za vprašanja družbene ureditve in so sestavni del osnutka zakona, 
bo Izvršni svet upošteval pri pripravi predloga zakona. 

Tako bomo pri pripravi predloga zakona še bolj razčlenili svobodno menja- 
vo dela ki se uresničuje na osnovi samoupravnih sporazumov med uporabniki 
in izvajalci neposredno. Zakon bo dopolnjen z ustreznimi opedelitvami odno- 
sov, ki so podlaga za posamezne institucionalizirane oblike svobodne menjave 
dela, kot so enota, temeljna skupnost, samoupravna interesna skupnost ter skup- 
nost samoupravnih interesnih skupnosti oziroma zveza skupnosti. Predlagateljem 
posebnih zakonov za posamezna področja dejavnosti bo naloženo, da v področ- 
nih zakonih natančneje opredelijo kriterije, ki bodo osnova za sporazumevanje 
glede virov za združevanje sredstev za izvrševanje dogovorjenih programov in 
obveznosti, da se pravice, obveznosti in odgovornosti, ki iz sprejetih sporazumov 
izhajajo tako za uporabnike kot za izvajalce, utrdijo tudi v dogovorih o temeljih 
plana družbenopolitične skupnosti. Izvršni svet bo tudi upošteval mnoge zelo 
koristne predloge in sugestije, ki so se izoblikovale v dosedanjih razpravah, 
katere so o osnutku zakona že organizirale družbenopolitične organizacije, 
organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, društva in druž- 
bene organizacije. Zavrniti pa moramo že ob sami razpravi tista razmišljanja, 
ki so sicer manjšinska, v svojem bistvu pa hočejo z zahtevo, da zakon razreši 
vsa vprašanja v vseh podrobnostih, da bi samoupravnemu sporazumevanju 
pustili čim manjši prostor ipd., ohraniti stare odnose. S tem zakonom moremo 
in moramo razrešiti vsa tista fundamentalna vprašanja svobodne menjave dela, 
ki so skupna vsem področjem družbene reprodukcije, kjer se ti odnosi vzpostav- 
ljajo med uporabniki in izvajalci. Posamenzi zakoni in samoupravni sporazumi 
pa bodo morali na osnovi tega zakona konkretizirati medsebojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti. 

Iz vsega navedenega izhaja, da bo vrsta problemov, ki se pojavljajo v odno- 
sih svobodne menjave dela, razreševana v posebni zakonodaji in s samouprav- 
nimi sporazumi. Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela opredeljuje 
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in se omejuje resnično samo na tista temeljna izhodišča, ki so tem odnosom 
v svobodni menjavi dela skupna na vseh področjih družbene reprodukcije. To 
pa je vidik, ki mu bomo morali slediti, ga imeti ves čas pred seboj in ga upo- 
števati, ko se bomo s svojimi predlogi in pripombami k predloženemu osnutku 
vključevali v današnjo in kasneje v javno razpravo. 

Izvršni svet bo hkrati s predlogom zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela pripravil in predložil Skupščini osnutke zakonov posameznih 
družbenih dejavnosti in njihove samoupravne organiziranosti. 

Preden zaključim, bi želel nekaj besed spregovoriti še v zvezi z javno raz- 
pravo, ki bo stekla, ko boste sprejeli osnutek. Predlagatelj meni, da je potrebno 
zaradi pomembnosti tega zakona dati javni razpravi poseben poudarek in se 
nanjo tudi politično dobro pripraviti. Zato bi bilo potrebno, da se v organizacijo 
te javne razprave z vso odgovornostjo vključijo tudi vse družbenopolitične 
organizacije. Izvršni svet predlaga, da Skupščina v zvezi s tem sprejme poseben 
sklep in ga kot priporočilo posreduje vsem samoupravnim organizacijam in 
skupnostim. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da predloženi osnutek zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela skupaj s stališči Sveta za vprašanja 
družbene ureditve sprejmete ter naložite Izvršnemu svetu, da na podlagi današ- 
nje razprave v vseh treh zborih in javne razprave pripravi predlog zakona. 

Predsedujoča Tina T o m 1 j e : Besedo ima tovariš Jože Zakonjšek, član 
Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje 
in informacijski sistem! 

Jože Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V času, ko razpravljamo o predlogu za izdajo zakona o sistemu družbenega 
planiranja in družbenem planu SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil njen izvršni svet, lahko ugotovimo, da postaja samoupravno in druž- 
beno planiranje vse bolj oblika in metoda zavestnega urejanja medsebojnih 
odnosov v družbeni reprodukciji ter oblika in metoda usklajevanja skupnih 
interesov tako v samih temeljnih organizacijah združenega dela kot v odnosih 
med njimi znotraj delovnih in sestavljenih organizacij združenega dela ter 
oblika in metoda usklajevanja skupnih interesov v krajevnih skupnostih, samo- 
upravnih interesnih skupnostih, v občini, republiki in seveda tudi na ravni 
federacije. 

Za nami je več kot 30 let razvoja sistema in prakse planiranja, ki je zaradi 
dinamičnega razvoja in sprememb v pogojih razvoja in dela ter zlasti zaradi 
globokih sprememb v oblikovanju našega družbenoekonomskega sistema in 
uveljavljanja samoupravnih proizvodnih odnosov na vedno višji ravni doživljalo 
globoke vsebinske preobrazbe, vendar pa je bilo v našem sistemu stalno prisotna 
oblika in metoda poglabljanja socialističnih proizvodnih odnosov ter opredelje- 
vanja in uveljavljanja skupnih ciljev in nalog družbenega razvoja. Od vsega 
začetka so bile v sistem in prakso planiranja vtkane tudi specifičnosti naše 
razvojne poti. Tudi ob povzemanju drugih metod planiranja nismo ravnali 
nekritično, računali smo s specifičnostmi naših pogojev, usmerjeni smo bili na 
utrjevanje in poglabljanje socialističnih proizvodnih odnosov, na razvijanje 
samoupravljanja in demokratičnega sistema samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja, pri tem pa smo izhajali in družbene lastnine kot osno- 
ve, na kateri se izgrajuje celoten sistem družbenoekonomskih odnosov in sistem 
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samoupravljanja kot specifične oblike demokratizacije upravljanja in usmerja- 
nja razvoja ter zagotavljanja takšne vloge in položaja delavcev in delovnih 
ljudi, ki naj prek raznih oblik združevanja dela in sredstev oblikujejo in ure- 
sničujejo kvalitetnejše pogoje razvoja in dela na vseh ravneh in v vseh raz- 
sežnostih in soodvisnostih ekonomskih, socialnih, kulturnih, prostorskih, eko- 
loških in drugih razvojnih komponent. 

Čeprav je planiranje v določenem obdobju doživljalo krizo, ne bi mogli mimo 
ugotovitve, da je bila dihotomija med planom in tržiščem v večji meri predmet 
raznih teoretičnih razglabljanj kot stvarne družbene prakse. Omahovanja in 
slabosti glede smeri in potov razvoja sistema in prakse družbenega planiranja 
so imela svojo družbeno in ekonomsko osnovo predvsem v sistemu razpolaganja 
z družbenim dohodkom, ki je omogočal, da je bilo upravljanje z akumulacijo 
v pretežni meri v rokah države, bank, raznih skladov in drugih centrov gospo- 
darske in finančne moči. Tako tudi niso bili podani zadostni pogoji, da bi prav 
interes delavcev in ostalih delovnih ljudi določal realni skupni družbeni interes. 
Pogosto so na zadrževanje takšnih odnosov v vsakodnevni družbeni praksi 
vplivale tudi razne teorije o vlogi sodobne države in njenih institucij pri odprav- 
ljanju nesorazmerij ter usklajevanju in usmerjanju družbenega razvoja v pogo- 
jih hitrega znanstvenega in tehnološkega napredka, pri vzpostavljanju sklad- 
nejše strukture proizvajalnih sil, racionalnem izkoriščanju naravnih in dru- 
gih izvorov, sinhronizirani izgradnji kompleksnih investicijskih objektov in 
njihovi optimalni alokaciji, zagotavljanju skladnejšega regionalnega razvoja, 
polne zaposlenosti itd. Vse to so nedvomno bistvene sestavine dina- 
mičnega in stabilnega družbenoekonomskega razvoja, vendar praksa pri nas 
in v svetu potrjuje, da jih je na doseženi ravni razvoja moč uspešno uveljavljati 
in razreševati le v takšnem sistemu družbenoekonomskih odnosov, ki odprav- 
lja monopol države in njenih institucij ter monopol kapitala nad pogoji in sred- 
stvi družbenoekonomskega razvoja. Ni slučajno, da postaja samoupravno druž- 
beno planiranje vse bolj učinkovit instrument usklajevanja in usmerjanja raz- 
voja prav v času, ko smo korenito prelomili s teorijo in prakso državno-admini- 
strativnega planiranja, ko smo določili, da je dohodek osnova in vsebina pla- 
niranja, ko odpravljamo hierarhijo v odnosih, vsebini in metodah planiranja 
in ko smo z ustavo in zakonom o združenem delu določili, da bo delavec dejan- 
sko v svojem in skupnem družbenem interesu odločal o dohodku v temeljni 
organizaciji in v vseh oblikah njegovega združevanja v samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skup- 
nostih in kot delegat v družbenopolitičnih skupnostih. Z novim sistemom in 
metodologijo samoupravnega družbenega planiranja moramo zato zagotoviti, da 
bo oblikovanje in uresničevanje skupnih interesov in ciljev družbenega razvoja 
stalen, demokratičen, racionalen in učinkovit proces zagotavljanja dinamičnega 
in stabilnega družbenega razvoja na temelju razvitih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih ter druž- 
benopolitičnih skupnostih. 

Dovolite mi, da se nekoliko zadržim pri vprašanju, kakšno je sedaj stanje 
pri uveljavljanju novega sistema planiranja in kako je, po najnovejših ocenah, 
ki jih je opravil Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, poleg teh, ki so 
dane v gradivu, planiranje v svoji novi vsebini in funkciji zaživelo predvsem 
v temeljnih organizacijah združenega dela ter v krajevnih in samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, ker je od kvalitete planiranja v teh sredinah odvisna tudi 
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vsebina in kvaliteta planiranja na vseh ostalih ravneh, predvsem v občini, 
pa tudi v republiki in federaciji. 

Iz analize minimuma kazalcev iz srednjeročnih planov temeljnih in enovitih 
organizacij združenega dela v gospodarstvu — pripravil jo je Zavod SR Slo- 
venije za družbeno planiranje v juniju 1978 — izhaja, da je do aprila leta 1977, 
to je osem mesecev po sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980, sprejelo na zborih delovnih ljudi srednjeročne plane 73 % vseh 
temeljnih in enovitih gospodarskih organizacij združenega dela. Ob koncu 
oktobra 1977, ko je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v sodelovanju 
z občinskimi službami za planiranje to stanje ponovno preverjal, je bilo kljub 
zakonski obveznosti brez sprejetega srednjeročnega plana še vedno 14% temelj- 
nih in enovitih organizacij s področja materialne proizvodnje. 

Sprejemanje srednjeročnih planov temeljnih nosilcev planiranja je bilo naj- 
bolj intenzivno v letu 1976 in prvem polletju 1977, to je v času, ko so se priprav- 
ljali dogovori o temeljih občinskih in republiškega plana ter srednjeročni plani 
občin in republike. Stanje konec oktobra 1977 kaže na dokaj različno aktivnost 
in položaj po posameznih občinah. Hkrati pa je ugotovljeno, da ni večjih razlik 
glede temeljnih organizacij, ki niso sprejele svojega srednjeročnega plana med 
posameznimi dejavnostmi materialne proizvodnje. Nekoliko slabše od povprečja 
je stanje le v dejavnostih obrti in osebnih storitev. 

Vendar se stanje v temeljnih organizacijah združenega dela na področju 
gospodarstva nenehno izboljšuje, kar dokazuje, da se novi sistem družbenega 
planiranja vse bolj dosledno uveljavlja. Podatki ankete so govorili, da še vedno 
13,5 % vseh temeljnih organizacij nima sprejetih srednjeročnih planov, vendar 
temeljitejša analiza kaže, da se stanje izboljšuje in da je danes le nekaj nad 7 % 
temeljnih organizacij, ki nima sprejetega srednjeročnega plana. V istem obdobju 
je bilo ustanovljeno 348 novih temeljnih organizacij. Stanje v teh tozdih pa je 
precej nezadovoljivo, saj jih kar 58 % v tem času še ni uspelo sprejeti srednje- 
ročnega plana. To pa hkrati pomeni, da se marsikje še ne zavedajo v celoti 
samoupravnih obveznosti, ki jih nalaga zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja. Ob vsem tem pa ugotavljamo, da kvaliteta planiranja ni zadovoljiva 
in da se le postopno uveljavljajo novi odnosi na načelih zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja, zakona o združenem delu in drugih sistemskih 
zakonov. 

Razprave o analizah izvajanja tekočega srednjeročnega plana, ki so bile 
opravljene letos, so potrdile oceno, da v organizacijah združenega dela družbenih 
dejavnosti v letih 1976 in 1977 srednjeročno planiranje praktično ni bilo prisotno. 
Takšne ocene potrjujejo tudi rezultati ankete, ki jo je v sodelovanju z občinskimi 
službami za planiranje v oktobru 1978 izvedel Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje. Ugotovljeno je bilo, da kar 53 °/o anketiranih temeljnih in enovitih 
organizacij združenega dela s področja družbenih dejavnosti še vse do danes ni 
sprejelo srednjeročnih planov razvoja. Med 1459 organizacijami združenega 
dela s področja izobraževanja, znanosti, kulture in informacij ter zdravstvenega 
in socialnega varstva je stanje zlasti slabo* v enovitih organizacijah združenega 
dela (srednjeročnih planov nima 54% OZD) in v delovnih skupnostih organiza- 
cij združenega dela (planov nima 64 °/o DS). 

Vendar podatki kažejo, da je stanje glede uveljavljanja sistema družbenega 
planiranja med posameznimi družbenimi dejavnostmi dokaj različno. To stanje 
je tudi po občinah, za kar so na razpolago konkretni podatki, zelo različno. Na 
podlagi teh podatkov in ocen je mogoče sklepati, da je v nekaterih občinah 
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izostala strokovna in družbenopolitična aktivnost, ki bi bila usmerjena v uve- 
ljavljanje sistema samoupravnega planiranja na teh področjih. Posledice takšne- 
ga ravnanja so nenehno prisotne in se kažejo prek problemov usklajevanja samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti in 
problemov uresničevanja sprejetih planov teh skupnosti, ki so največkrat zunaj 
okvirov dejanskih dohodkovnih možnosti občin. 

Postopno se uveljavlja tudi sodelovanje med organizacijami združenega 
dela in krajevnimi skupnostmi glede usklajevanja in reševanja skupnih interesov, 
potreb in obveznosti razvoja. Tako je iz ankete minimuma kazalcev razvoja 
razvidno, da je sklenilo kar 57 °/o temeljnih in enovitih organizacij združenega 
dela s področja gospodarstva takšne samoupravne sporazume o temeljih planov, 
ki predvidevajo sodelovanje s krajevno skupnostjo, kjer ima organizacija svoj 
sedež, in da v 41 % anketiranih organizacijah planirajo tudi sodelovanje s kra- 
jevno skupnostjo, kjer prebivajo delavci. 

Kljub nekaterim metodološkim problemom, ki so v začetku ovirali hitrejše 
uveljavljanje samoupravnega planiranja v krajevnih skupnostih, lahko danes 
ocenimo, da se uveljavljajo srednjeročni plani kot bistveni samoupravni instru- 
ment uresničevanja razvoja teh temeljnih samoupravnih skupnosti. Kar 87% 
od vseh 1067 krajevnih skupnosti ima sprejet srednjeročni plan razvoja. Hkrati 
pa je tudi tu treba ugotoviti zelo različno stanje v posameznih občinah. 

Na splošno pa velja ugotoviti, da se samoupravni sporazumi o temeljih pla- 
nov in dogovori o temeljih družbenih planov kot bistvene osnove novega sistema 
planiranja le počasi uveljavljajo, kar pa bistveno vpliva na kvaliteto planov in 
način odločanja delavcev in delovnih ljudi o bistvenih vprašanjih družbene 
reprodukcije. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov so sicer že do neke mere uve- 
ljavljeni kot temelj planov, prav tako pa tudi dogovori o temeljih družbenega 
plana kot osnova družbenih planov, vendar niso še dobili tistega mesta, ki jim 
gre v celotnem sistemu planiranja. Če je kje napravljen bistven premik v sistemu 
planiranja, potem je — poleg opredelitve, da planiranje temelji na planiranju 
v samoupravni bazi, tako kot jo ustava in zakon o združenem delu opredeljujeta, 
v tem, da je temeljni demokratični, pa tudi obvezujoči instrument planiranja 
samoupravni sporazum o temeljih planov, samoupravni sporazum o temeljih 
skupnih planov samoupravnih organizacij in skupnosti in dogovor o temeljih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Triletno delo pri pripravljanju in sprejemanju samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih planov in planov samoupravnih organizacij in skupnosti, 
dogovorov o temeljih planov in planov občin in republike, dogovorov na ravni 
federacije in družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 je bilo torej 
kljub mnogim težavam, nedoslednostim in ostankom stare prakse relativno 
uspešno, zlasti še, če računamo, da je potreben določen čas, da se vzpostavijo 
novi odnosi v samoupravni družbeni bazi, da razpolagamo z omejenimi mate- 
rialnimi viri, da so spremembe v strukturi proizvajalnih sil dolgoročen proces, 
ki zahteva veliko naporov, znanja in intenzivno družbeno akcijo, in tudi da 
živimo v času kriznih situacij in globokih sprememb v ekonomskih in političnih 
odnosih v svetu. Opraviti pa imamo tu in tam tudi z nerazumevanjem bistva 
in vsebine novega sistema družbenega planiranja v razmerah socialističnega 
samoupravljanja ter z ostanki etatistično-liberalističnih konceptov planiranja, 
ki s pozicije monopolnih in drugih interesov porajajo administrativno-biro- 
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kratske, skupinskolastninske, tehnokratske in druge, samoupravnemu socializ- 
mu tuje načine usmerjanja družbenega razvoja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Razprava v delovnih telesih Skupščine je 
potrdila temeljna izhodišča, na katerih je zasnovan predlog za izdajo zakona, 
hkrati pa so bila dana številna načelna in praktična napotila, ki jih bo moral 
predlagatelj upoštevati pri sestavi osnutka zakona. Izvršni svet jih v celoti 
sprejema, za delo pri osnutku pa bodo dragocena tudi stališča, ki jih je prispe- 
val Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. Mnoge pobude 
za oblikovanje izhodišč za novi zakon o sistemu družbenega planiranja so dale 
tudi razprave na kongresu sindikatov in kongresu socialistične mladine, razprave 
na skupščini Skupnosti slovenskih občin ter razprave v strokovnih društvih, 
zlasti Zvezi ekonomistov Slovenije. Tako razpolaga predlagatelj z bogatim in 
kvalitetnim gradivom, ki ga bo moral ustvarjalno uporabiti pri oblikovanju 
osnutka zakona. 

Ne da bi se spuščal v širšo obravnavo posameznih problemov, mi dovolite, 
da opozorim na nekatera, ki so, po naši oceni, še posebej pomembna za zakon, 
ki ga bomo pripravili. 

Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja je razmeroma najbolj dode- 
lan glede planiranja v združenem delu, saj je to področje, ki v bistvu oprede- 
ljuje celoten sistem družbenoekonomskih in političnih odnosov v planiranju. 
Vendarle pa bo treba razčleniti planske postopke in dokumente z vidika njihove 
vsebine in mesta v procesu planiranja tako, da bo zakon nosilcem planiranja 
ponudil dovolj konkretna izhodišča za nadaljnjo izgradnjo odnosov planiranja 
v njihovih samoupravnih aktih. V dosedanjih razpravah je bilo postavljeno 
vprašanje o še doslednejši izpeljavi sistemskih temeljev planiranja, tako da bi 
tudi za temeljno organizacijo združenega dela predvideli sprejemanje 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana. V takšno rešitev vodijo tudi 
ustrezna določila zakona o združenem delu in gradivo za zakon o 
razširjeni reprodukciji. Pri pripravi osnutka najbrž ne bi kazalo zapreti 
te dileme, temveč bi javna razprava morala pokazati, kakšna bi bila glede tega 
najbolj primerna rešitev. Treba je opozoriti na možno varianto, po kateri bi 
osnove plana temeljne organizacije nastale na podlagi medsebojnega usklaje- 
vanja temeljne organizacije z drugimi, v procesu reprodukcije povezanimi no- 
silci planiranja, na podlagi smernic in elementov za samoupravno sporazume- 
vanje. Tako bi osnove plana temeljne organizacije predstavljale nekakšno višjo 
fazo v procesu prehajanja in preoblikovanja smernic in elementov v planske 
dokumente, to je v plan temeljne organizacije in v sporazum o temeljih plana 
na raznih ravneh združevanja dela in sredstev. Možno je tudi, da bi smernice 
in elemente, ki jih pozna zvezni zakon, nadomestili z osnovami plana temeljne 
organizacije. Vsekakor bo potrebno pri iskanju konkretne rešitve težiti za tem, 
da se v vseh fazah oblikovanja planskih dokumentov zagotovi odločilna vloga 
delavcev, ki jo je potrebno zagotoviti tudi z osebnim izjavljanjem delavcev 
o temeljnih planskih usmeritvah. 

Glede odnosov v svobodni menjavi dela je nastalo obilo pomembnih rešitev 
pri delu pri osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Zakon 
o planiranju bo moral poudariti načelo, da je vsak odnos, ki ga med seboj vzpo- 
stavijo udeleženci svobodne menjave dela, dohodkovni odnos, saj samoupravni 
sporazumi o temeljih planov na področju svobodne menjave dela določajo 
konkretne materialne in druge obveznosti, s katerimi udeleženci uresničujejo 
dogovorjene skupne planske naloge in cilje. Udeleženci svobodne menjave dela 
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se torej ne morejo dogovarjati o obveznostih, ki ne bi bile hkrati zajete v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov in v njihovih lastnih planih, saj bi bile 
v nasprotnem primeru njihove obveznosti nepovezane s celoto odnosov v repro- 
dukciji, ki jih planira posamezen udeleženec prek svobodne menjave dela. Ker 
se svobodna menjava dela lahko odvija bodisi med posameznimi temeljnimi 
organizacijami združenega dela bodisi med njimi in delovnimi skupnostmi ali 
pa med udeleženci, ki se povezujejo v samoupravno interesno skupnost ali v 
enote te skupnosti, bodo določbe zakona morale zajeti vse te oblike svobodne 
menjave dela in postaviti skupna načela in postopke za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o svobodni menjavi dela; ti dokumenti bodo na ta način dobili 
značaj samoupravnih sporazumov o skupnih temeljih planov udeležencev svo- 
bodne menjave dela. 

Samoupravno planiranje je nedvomno eden ključnih elementov sistema, ki 
naj prispeva k uresničitvi zamisli o krajevni skupnosti kot družbenoekonomskem 
odnosu. Krajevna skupnost mora postati specifična interesna skupnost, ki je na 
samoupravnih osnovah sicer oblikovana v določenem teritorialnem območju, 
vendar pa to ne pomeni, da Se sme zapirati v teritorialne okvire. Nasprotno, 
v skladu s prepletenostjo interesov, potreb, odgovornosti in obveznosti delavcev 
v združenem delu in občanov mora planiranje v krajevnih skupnostih na podlagi 
samoupravnega sporazumevanja spremljati in usmerjati tokove dohodka, ki so 
pomembni za uresničevanje njihovih skupnih interesov v krajevni skupnosti. 
Zato morajo biti v sporazumevanje o temeljih plana krajevnih skupnosti vklju- 
čeni vsi prizadeti delavci in občani, ki v območju krajevne skupnosti bodisi 
živijo ali pa tam delajo, kajti oboji so življenjsko zainteresirani za skupno 
dogovorjen razvoj krajevne skupnosti, saj le-ta bistveno določa njihove delovne 
in življenjske pogoje pri skupnih prizadevanjih za dvig njihove in splošne druž- 
bene produktivnosti dela. 

Prav tako je treba preprečiti, da bi planiranje v občinah kot samoupravnih 
in temeljnih družbenopolitičnih skupnostih vodilo' k njihovemu zapiranju v dolo- 
čena teritorialna območja. Zakonske norme bodo morale spodbujati občine 
k povezovanju posameznih elementov družbene reprodukcije prek njihovih meja, 
tako kot to narekujejo zahteve po čim širšem in dolgoročnejšem zadovoljevanju 
celovitih interesov delavcev in občanov. Seveda bo morala občina poleg spodbu- 
janja takšnih samoupravnih procesov kot družbenopolitična skupnost v okviru 
svojih pristojnosti zagotavljati tudi splošne pogoje za uveljavljanje samouprav- 
nega planiranja v občini. 

Posebno poglavje bo zakon moral nameniti družbenemu planiranju na ravni 
republike. Družbeni plan SR Slovenije bo zakon moral opredeliti kot instrument 
delavcev in delovnih ljudi, njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti, s katerim sami in samostojno odločajo o pogojih, 
sredstvih in rezultatih svojega dela, o pridobivanju in razporejanju dohodka, 
o naravnih bogastvih republike in o razvoju družbe na vseh področjih njenega 
nacionalnega življenja. Na tej podlagi bodo delavci in delovni ljudje, enako- 
pravno z delavci in delovnimi ljudmi v drugih republikah in pokrajinah, spre- 
jemali tudi družbeni plan Jugoslavije ter tako zagotavljali pogoje za ekonom- 
sko svobodo in enakopravnost narodov in narodnosti Jugoslavije in uresniče- 
vali odgovornost za lasten razvoj in razvoj Jugoslavije kot celote. V zakonu bo 
treba konkretno opredeliti vsebino družbenega plana republike ter postopke, 
ki so potrebni za oblikovanje, sklepanje in uresničevanje dogovora o temeljih 
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družbenega plana republike kot dokumenta, ki naj izraža in zagotavlja samo- 
upravni značaj družbenega plana republike. 

V vseh svojih opredelitvah bo zakon moral uveljaviti samoupravne spo- 
razume in dogovore o temeljih planov kot trajne in obvezne temeljne demokra- 
tične, pravne in organizacijske institute novega sistema družbenega planiranja, 
s katerimi se uveljavljajo in zagotavljajo interesi in potrebe delavcev v zdru- 
ženem delu ter delovnih ljudi in občanov v krajevni in družbenopolitični skup- 
nosti. Samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov morajo postati 
v praksi planiranja tudi temeljni dokumenti, s katerimi bosta zagotovljeni re- 
alnost in usklađenost planskih usmeritev nosilcev planiranja, pa tudi odločilni, 
pogoj za uresničenje novih družbenoekonomskih odnosov v planiranju. Vsi pred- 
logi, ki bodo v tej smeri dani v razpravi o osnutku zakona o sistemu družbenega 
planiranja, bodo pomemben prispevek za dokončno oblikovanje procesa in odno- 
sov v sporazumevanju in dogovarjanju. Še zlasti je tu pomembno, področje 
družbenih dejavnosti, ki — kot kažejo podatki — tako rekoč v svojih 
asociacijah združenega dela ne pozna samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov. Bolj ko se približujemo zaključku tega srednjeročnega planskega 
obdobja, pa analize opozarjajo tudi na to, da se pri izvajanju planov ne spoštu- 
jejo obveznosti, ki so bile sprejete z dogovori in samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov. Zato bo treba v zakonu o sistemu družbenega planiranja 
predvideti tudi zaostrovanje konkretne odgovornosti in izvajanje sankcij v pri- 
merih, ko planski dokumenti ne bodo podprti z ustreznimi samoupravnimi 
sporazumi in dogovori ter ko bo šlo za nespoštovanje njihove vsebine. 

Nedvomno je eno temeljnih vprašanj, ki je odločilnega pomena za kvaliteto 
samoupravnega planiranja, za uspešno razreševanje protislovij v razvoju mate- 
rialnih sil, za uveljavljanje avtentičnih interesov delavcev in delovnih ljudi 
v procesu planiranja metodologija planiranja na zvezni ravni, kot v repu- 
bliki, občinah in v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Obdobje liberali- 
stičnih pogledov na sistem in oblike usmerjanja gospodarskega in družbenega 
razvoja je tudi tu zapustilo globoke vrzeli. Metode marksistične analize reproduk- 
cijskih procesov, ki so se v obdobjih prvih petletnih planov že dokaj uspešno 
uporabljale v praksi planiranja, so postopno zamenjavale metode neokejnsijan- 
ske ekonomske teorije in politike. Te so ostajale na površini ekonomskih in 
družbenih procesov in so zaradi neučinkovitosti in neprilagojenosti našim od- 
nosom pogosto direktno vzpodbujale administrativno1 reguliranje tokov in od- 
nosov v družbeni reprodukciji. To pomanjkljivost bo potrebno ob pomoči stro- 
kovnih in znanstvenih delavcev z vso odločnostjo odpraviti, osrednjo odgovor- 
nost za to pa bo moral prevzeti Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, v 
sodelovanju z zveznim in republiškim ter pokrajinskimi zavodi, znanstvenimi 
instituti in fakultetami, s statistiko in drugimi nosilci informacijskih sistemov, 
Gospdarsko zbornico Slovenije ter strokovnjaki iz organizacij združenega dela. 
Zakon pa bo moral dati osnove, ki bodo delo pri pripravi metodologije usmerile 
v uporabo marksistične teorije družbene reprodukcije na področju planiranja. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet bo na podlagi gradiv, ki so služila 
za pripravo predloga za izdajo zakona, in vseh drugih gradiv, ki zadevajo sistem 
družbenega planiranja, ter na podlagi razprav in stališč zborov Skupščine takoj 
pričel z delom pri osnutku zakona. Računamo, da bi osnutek zakona lahko pred- 
ložili Skupščini v drugi polovici januarja 1979. Sprejemamo predlog, naj gre 
osnutek zakona v najširšo razpravo v delegatsko bazo ter v strokovne in druge 
organizacije in institucije, da bi tudi na ta način spodbudili in usmerili široko 
44 
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družbeno in strokovno aktivnost pri pripravi in izdelavi novih srednjeročnih 
in dolgoročnih prostorskih in obrambnih planov v republiki. Vsi ti plani morajo 
biti dosledno zasnovani in sprejeti na načelih novega sistema družbenega plani- 
ranja, zato bo skupno delo pri zakonu o sistemu družbenega planiranja in druž- 
benem planu SR Slovenije tudi pomembna spodbuda za uveljavljanje novih 
odnosov pri oblikovanju in uveljavljanju novega sistema družbenega planira- 
nja in pri pripravi in sprejemanju novih srednjeročnih planov v 1. 1979 in 1980. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Jernej Jan, član Iz- 
vršnega sveta in predsednik Komiteja za ekonomske odnose s tujino! 

Jernej Jan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je Skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije že posredovali pripombe, ki jih je na svoji 27. seji 
dne 21. novembra letos sprejel k osnutku odloka o skupni devizni politiki Ju- 
goslavije v letu 1979, k osnutku projekcije plačilne bilance Jugoslavije za 
leto 1979, k osnutku projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979, k 
osnutku odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin in 
posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se v letu 1979 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, ter k 
osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi prihodkov od 
carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

V zvezi s tem predlogi in pripombami dajem naslednje dodatne informa- 
cije, predloge in stališča Izvršnega sveta, ki jih je v zvezi s temi dokumenti 
sprejel na svoji včerajšnji 29. seji. 

1. V zvezi z odlokom o skupni devizni politiki, to je točka 17 današnjega 
dnevnega reda Zbora združenega dela in Zbora občin. Osnutek tega odloka je 
včeraj obravnavala tudi Skupščina Samoupravne interesne skupnosti Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino ter sprejela svoja stališča in pripombe v zvezi 
s tem odlokom. Ta stališča in pripombe Skupščine samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino so v veliki večini identične s stališči in 
pripombami, ki jih je v zvezi s tem dokumentom posredoval Skupščini SR Slo- 
venije že Izvršni svet. Vendar pa je Skupščina Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino sprejela tudi nekatere dodatne pripombe 
in predloge, ki se nanašajo predvsem na področje kreditnih odnosov s tujino 
in na probleme v zvezi z angažiranjem dodatne akumulacije iz tujine, na pod- 
ročje tečaja dinarja, na večjo uveljavitev odgovornosti socialističnih republik 
in avtonomnih pokrajin za uresničevanje projekcij lastnih plačilnobilančnih 
položajev ter na področje planiranja ekonomskih odnosov s tujino. 

Ti predlogi in dopolnitve so vsebovani v pismu, ki ga je Interesna skup- 
nost Slovenije za ekonomske odnose s tujino posredovala Skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije. Izvršni svet je te predloge in pripombe obravnaval 
na svoji včerajšnji seji ter sprejel stališče, da se z njimi strinja. S tem v zvezi 
Izvršni svet predlaga, da Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejme 
poleg pripomb Izvršnega sveta tudi dopolnitve, ki jih predlaga Samoupravna 
interesna skupnost Slovenije za ekonomske odnose s tujino, ter da da poobla- 
stilo delegaciji v Zboru republik in pokrajin, da da soglasje k predlaganemu 
odloku ter napotilo, da v postopku usklajevanja uveljavlja vse predlagane 
načelne in konkretne pripombe. 
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2. V zvezi z osnutkom projekcije plačilne bilance Jugoslavije, to je točka 
18 dnevnega reda Zbora združenega dela in točka 18 dnevnega reda Zbora 
občin, želim dodatno opozoriti še na naslednje. 

Izvršni svet je na svoji včerajšnji seji opredelil predlog resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega plana Socialistične republike Slovenije v letu 
1979. Izhajajoč iz razprav ob osnutku in pripomb k osnutku resolucije ter iz- 
hajajoč iz ocene realnih možnosti se je Izvršni svet opredelil za naslednja 
osnovna globalna gibanja na področju ekonomskih odnosov s tujino v letu 
1979: 8% rast izvoza in 4,5% rast uvoza', kar po vsebini ustreza približno drugi 
varianti iz osnutka resolucije. 

V zvezi s tem se spremeni tudi projekcija plačilnobilančnega položaja Slo- 
venije za leto 1979, ki je predlagana v točki 12 pripomb Izvršnega sveta k 
osnutku odlokov o plačilni bilanci Jugoslavije na straneh 6 do 8. Izvršni svet 
je danes poslal Skupščini SR Slovenije nov predlog projekcije plačilnobilanč- 
nega položaja. Predlagam, da se v stališča za delegacijo in v usklajevalni po- 
stopek v Zboru republik in pokrajin vnese tak predlog projekcije plačilnobi- 
lančnega položaja, ki ga je danes Izvršni svet poslal Skupščini Socialistične 
republike Slovenije. 

Poleg tega predlagam, da Skupščina Socialistične republike Slovenije po- 
oblasti delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da da soglasje k osnutku pro- 
jekcije plačilne bilance Jugoslavije ter da v postopku usklajevanja uveljavlja 
načelne in konkretne pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet. 

3. V zvezi z osnutkom projekcije devizne bilance Jugoslavije, to je točka 
19 dnevnega reda Zbora združenega dela in točka 19 dnevnega reda Zbora 
občin. 

Izvršni svet dodatno predlaga, da Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije pooblasti delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da v postopku usklaje- 
vanja uveljavlja predložene pripombe in da da soglasje k predloženemu osnutku 
projekcije devizne bilance Jugoslavije. 

4. V zvezi z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. To je točka 22 dnevnega 
reda Zbora združenega dela in točka 23 dnevnega reda Zbora občin. 

Navedeni osnutek odloka je včeraj obravnavala Samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino ter o svojih stališčih obvestila tudi 
Izvršni svet. Izvršni svet je stališča in predloge Samoupravne interesne skup- 
nosti proučil in menil v zvezi z njimi naslednje: 

Izvršni svet v svojih pripombah predlaga, da se črta tretji odstavek 1. člena 
odloka, ki govori o tem, da se v posameznih primerih carine in druge davščine 
vrnejo tudi organizacijam združenega dela, ki uvažajo, ker taka določba ni v 
skladu z zakonom o deviznem poslovanju. 

Samoupravna interesna skupnost Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
je obvestila Izvršni svet, da je predstavnik Zveznega izvršnega sveta na skup- 
ščini Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino dne 8. av- 
gusta letos obvestil prisotne delegacije, da bo Zvezni izvršni svet glede trans- 
portnih refakcij za uvoz iz držav v razvoju zahteval avtentično tolmačenje 
Skupščine SFRJ v zvezi s 83. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. Ta člen namreč izrecno določa, da so sredstva namenjena orga- 
nizacijam združenega dela, ki izvažajo. "Vendar je bila skupna ocena, da so 
transportne refakcije že uveljavljen instrument pospeševanja zunanjetrgovinske 
44* 
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menjave z državami v razvoju, brez katerega bi uvoz iz teh držav bistveno 
upadel. Zato Izvršni svet danes predlaga, da se predložena pripomba h 1. členu 
citiranega odloka dopolni tako, da se glasi: »Črta naj se 3. odstavek prvega 
člena. V skladu s sprejeto politiko Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije do sodelovanja z državami v razvoju naj Skupščina SFRJ sprejme avten- 
tično tolmačenje 83. člena zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih 
s tujino v tem smislu, da se omogoči uporaba transportnih refakcij pri uvozu 
iz držav v razvoju kot instrument pospeševanja menjave s temi državami. 

Na predlog Samoupravne interesne skupnosti Slovenije Izvršni svet tudi 
predlaga naslednje: Ce bo v usklajevalnem postopku prišlo do položaja, da se 
besedilo omenjenega odstavka ne črta, potem naj se obstoječe besedilo nado- 
mesti z naslednjim: Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino republik in avtonomnih pokrajin lahko s samoupravnim sporazumom 
v Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino določijo, ob 
poprejšnjem soglasju Zveznega izvršnega sveta, da se sredstva iz prvega od- 
stavka te točke zaradi pospeševanja zunanjetrgovinske menjave z deželami v 
razvoju lahko uporabijo tudi za regres prevoznih stroškov pri uvozu iz držav 
v razvoju, za transportne refakcije pri uvozu iz držav v razvoju. 

Na osnovi razprav v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino in v odborih Skupščine SR Slovenije v zvezi s prenosom pre- 
sežkov neporabljenih sredstev za pospeševanje izvoza po 31. 12. iz računa pri 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino v proračun fe- 
deracije, meni Izvršni svet, da bi bilo potrebno v razpravi ob osnutku tega od- 
loka opozoriti tudi na naslednje: na sistemsko neskladnost pri urejanju teh 
vprašanj v zakonu o financiranju federacije in zakonu o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosih s tujino in na dejstvo, da ostajajo sredstva za pospeševanje 
izvoza v letošnjem letu neizkoriščena, predvsem zato, ker v Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino še ni doseženo dokončno soglasje o 
vseh podrobnostih pri izvrševajnu treh novih instrumentov, ki so dogovorjeni v 
samoupravnem sporazumu o pospeševanju izvoza v avgustu letošnjega leta, in 
to naslednjih instrumentov: stimulacij za izvoz v Zahodno Evropo, posebnih 
stimulacij za višji delež domače substance v izvozu in posebnih stimulacij za 
višje oblike mednarodne menjave. Ko bodo stvari dokončno razrešene v In- 
teresni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, bodo organizacije 
združenega dela naknadno uveljavile svoje pravice tudi do teh olajšav, kar bo 
potrebno zagotoviti v sredstvih, s katerimi bo skupnost razpolagala v letu 1979. 

Izvršni svet predlaga, da se v tem smislu oblikuje pripomba k 2. členu 
osnutka odloka. 

5. V zvezi z osnutkom odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih dajatev in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvo- 
dov, ki se v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino. To je točka 21 dnevnega reda Zbora združenega dela in točka 
21 dnevnega reda Zbora občin. 

Tudi ta odlok je bil obravnavan v Samoupravni interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino. Iz istih razlogov kot pri prejšnjem odloku predlaga 
Izvršni svet: 

a) Da se pripomba k 1. členu dopolni z naslednjim besedilom: Ce bo v 
usklajevalnem postopku prišlo do položaja, da se navedeni odstavek ne črta, 
potem naj se obstoječe besedilo drugega odstavka nadomesti z naslednjim: 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in 
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avtonomnih pokrajin lahko s samoupravnim sporazumom v Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino določijo, ob poprejšnjem soglasju 
Zveznega izvršnega sveta, da se sredstva iz prvega odstavka te točke zaradi 
pospeševanja zunanjetrgovinske menjave z državami v razvoju lahko uporabijo 
tudi za regres prevoznih stroškov pri uvozu iz držav v razvoju, za transportne 
refakcije pri uvozu iz držav v razvoju. 

b) Izvršni svet predlaga, da se črta pripomba k 2. členu osnutka odloka, ki 
govori o eventualnem vračanju neporabljenih sredstev v zvezni proračun, iz 
istih razlogov, kot je to obrazloženo v zvezi z osnutkom spremembe odloka za 
leto 1978. 

c) Na osnovi predloga Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino predlaga Izvršni svet, da se pripomba k 3. členu odloka 
spremeni tako, da se glasi: V 3. členu naj se v tretji vrsti za besedo »storitev« 
besedilo črta in nadomesti z novim besedilom: »...s katerim se uresničujeta 
projekciji enotne plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1979.« Hvala 
lepa. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Jan! 
Predlagam Izvršnemu svetu, da skuša skupaj s službo Skupščine pripraviti 

do takrat, ko bosta oba zbora obravnavala tiste točke dnevnega reda, h katerim 
je dopolnitev pojasnil tovariš Jan, pismena gradiva za posamezne predloge, 
ki so bili pravkar obrazloženi. 

S tem zaključujem skupno zasedanje in prosim delegate, da odidejo v dvo- 
rane, kjer so pričeli s sejami. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.50.) 



25. decembra 1978 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek zasedanja ob 9.35. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora, na katerem bomo poslušali ekspoze Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k predlogu resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 
in opredelitvijo njihovih nosilcev, ki ga bo podal predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije tovariš dr. Anton Vratuša, in poročilo o poteku uskla- 
jevanja v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1979, ki ga bo podal tovariš inž. Marko 
Bule, vodja delegacije iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Prosim tovariša dr. Antona Vratušo, predsednika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da poda ekspoze! 

Dr. Anton Vratuša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V pripravi predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za 
obdobje 1976—1980 v letu 1979 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izhajal 
iz idejnopolitičnih stališč, sklepov in usmeritev, sprejetih na VIII. kongresu Zveze 
komunistov Slovenije in XI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, za načrto- 
vanje planskih nalog v 1979. letu pa je imel poročilo podpisnikov samoupravnih 
sporazumov za temelje družbenega plana za obdobje 1976—1980 in sklepe, ki jih 
je sprejela Skupščina SR Slovenije julija tega leta ob razpravi o rezultatih ures- 
ničevanja sedanjega petletnega družbenega plana v prvih dveh letih in pol ter 
pripombe, priporočila in zahteve iz vsebinsko izredno bogate razprave o osnutku 
resolucije v delegatski bazi in sami Skupščini. V veliko oporo so nam bila tudi 
stališča in mnenja, ki sta jih v zvezi s to problematiko zavzela Predsedstvo 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in Predsedstvo SR Slovenije. 
Pri opredeljevanju konkretnih razvojnih nalog in obveznosti v 1979. letu so bili 
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odločujočega pomena dosedanji rezultati in ugotovljene silnice v Sloveniji in 
Jugoslaviji kot celoti, kakor tudi odnosi na mednarodnem trgu. 

Že julija in novembra tega leta smo imeli priložnost podrobneje analizirati 
dosedanje materialne in družbene dosežke pri izvajanju ciljev in nalog iz sred- 
njeročnega plana. Obakrat je Skupščina sprejela tudi oceno in zavzela ustrezna 
stališča. Skupaj smo ugotovili, da so bili na večini področij doseženi pomembni 
rezultati, da pa so se nakopičili tudi določeni problemi. 

Upravičeno se postavlja vprašanje, zakaj se nekatere slabosti vedno znova 
ponavljajo in kopičijo in zakaj prepočasi izpolnjujemo nekatera določila iz 
dokumentov, ki smo jih doslej sprejemali v zvezi z izvajanjem sedanjega sred- 
njeročnega družbenega plana in tudi sicer. Zato mi dovolite, da se v svojih izva- 
janjih zadržim pri doseženih rezultatih le v toliko, kolikor je to nujno, da bi lažje 
razumeli naloge, ki so pred nami. Namesto tega bi se osredotočil predvsem na 
nekatere probleme in tendence, ki označujejo sedanji trenutek našega ekonom- 
skega in družbenega razvoja, na vzroke naše nezadostne učinkovitosti in na 
vprašanje, kako naj delamo, da bi v času, ki je pred nami, hitreje odpravljali 
vzroke ugotovljenih pojavov. Posebej bi spregovoril tudi, kako namerava Izvrsni 
svet kot izvršni organ Skupščine SR Slovenije izpolnjevati svoj del obveznosti 
in nalog. 

Tak pristop nam nalagata dve dejstvi. Prvič, še vedno živimo v izrazito 
prehodnem obdobju, ko se staro, preživelo, žilavo bori za obstanek, novo pa ni 
vedno dovolj močno, da bi se lahko vsakokrat dovolj jasno opredelilo za ko- 
rake, ki naj zagotove napredek brez zaostajanja. Zato niso redki pojavi, da 
se nam v novih oblikah pojavlja stara vsebina. Zato se moramo ob vsakem 
koraku najprej posebej prepričati, ali ne nosimo s seboj tudi korenin starega, ki 
nas vlečejo nazaj. Drugič, polovica tekočega srednjeročnega plana je že za 
nami Ze v prihodnjem letu se bomo morali lotiti neposrednih priprav za novi 
srednjeročni družbeni plan. Poleg tega je potrebno v skladu z načeli kontinui- 
ranega in sočasnega planiranja pri izvrševanju obveznosti, ki so jih prevzeli 
nosilci planiranja, stalno analizirati dosežke in probleme in sproti ustrezno 
ukrepati, izhajajoč iz trenutnih nalog, kakor tudi iz dolgoročnih perspektiv 
razvoja družbene ureditve ter materialnih in kulturnih predpostavk družbe. 
V zvezi s tem pa se postavlja kot nujna naloga tudi formiranje kvalitetnih in 
vsestransko podkovanih kadrov, ki stoje na samoupravnih socialističnih po- 
zicijah. 

Lahko rečemo, da je razprava ob osnutku resolucije podprla osnovne sme- 
ri razvoja, ki so bile oblikovane v njej. Predvsem pa njeno usmeritev na hi- 
trejše uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na vseh po- 
dročjih, na večjo produktivnost dela in s tem povečanje dohodka, odločnejšo 
naravnanost na smotrno uporabo razpoložljivih družbenih sredstev ter go- 
spodarsko rast ob učinkovitejšem uveljavljanju kriterijev ekonomske stabili- 
zacije; intenzivnejše povezovanje slovenskega gospodarstva na enotnem ju- 
goslovanskem trgu in njegovo bolj načrtno vključevanje, skupaj s celotnim 
jugoslovanskim gospodarstvom, v svetovne gospodarske tokove in odnose, zlasti 
z deželami v razvoju; vsestransko jačanje sistema splošnega ljudskega odpora 
in družbene samozaščite kot sestavnega dela sistema samoupravljanja in po- 
glavitnega dejavnika socialistične graditve, v konkretnih jugoslovanskih po- 
gojih ter neodvisnosti in varnosti dežele. Izvršni svet je deloval v skladu s 
temi tako izraženimi težnjami. Menimo, da predlog resolucije, ki je predmet 
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današnje razprave in odločanja delegatske skupščine, še bolj jasno oprede- 
ljuje cilje, ki so dobili podporo delegatov. 

Naj dodam, da so bile vse pripombe, sugestije in zahteve, ki so bile dane 
ob razpravi o osnutku resolucije, v Izvršnem svetu predmet zelo skrbne analize. 
Bile pa so tudi pomembna pomoč pri oblikovanju predloga resolucije. Njena 
vsebina je na ta način vsekakor bogatejša. Niso pa mogle biti upoštevane pri- 
pombe, ki sodijo v neposredno pristojnost posameznih nosilcev razvoja, zlasti 
temeljnih subjektov planiranja, to se pravi samega združenega dela in občin, ali 
pa niso v skladu z osnovnimi usmeritvami resolucije ter tiste pripombe, ki po- 
menijo spremembe dogovorov o temeljih plana in katere bi bilo treba uve- 
ljaviti po poti samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja. Ravno tako 
niso mogle biti prevzete zahteve in obveznosti, katerih vključevanje bi v bi- 
stvu prejudiciralo elemente za bodoči srednjeročni plan. Vključene pa so v 
temeljne naloge vse tiste materialne obveznosti, ki izhajajo iz dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije in dogovorov o temeljih družbenega 
plana SFR Jugoslavije. 

Izvršni svet se zaveda, da pri sestavljanju predloga resolucije za izvrše- 
vanje planskih nalog v 1979. letu še niso v celoti prišli do izraza vsi samoup- 
ravni dejavniki v smislu samoupravnega planiranja. Tako so v njej še vedno 
tudi predlogi za objekte, ki niso zasidrani v samoupravnih sporazumih o teme- 
ljih plana. Te slabosti bo treba sproti odpravljati, predvsem pa v pripravi re- 
solucije za leto 1980 in pri pripravljanju novih planskih dokumentov, zlasti 
družbenega plana za obdobje 1981—1985. 

Bila bi težka utvara, če bi pričakovali, da bo šlo uresničevanje planskih 
ciljev samo po sebi, takoj ko bodo nosilci planiranja v polni meri izvrševali 
svoje samoupravne funkcije v procesu planiranja. Tudi takrat bo potrebna 
organizirana dejavnost zavestnih socialističnih sil, da bi vsi nosilci družbenega 
planiranja dosledno izvrševali prevzete obveznosti. Vsi se strinjamo, da je 
razlika med položajem, ko delavci na temelju samoupravnega sporazuma na- 
črtujejo rast proizvodnje in združujejo delo in sredstva, da bi povečali dohodek, 
in med stanjem, ko jim nekdo izven proizvodnega procesa vsiljuje neke obvez- 
ne planske naloge ali izven združenega dela opredeljene materialne bilance kot 
obvezen okvir za samoupravno sporazumevanje. V prvem primeru delavec 
zavestno načrtuje, to se pravi razporeja prihodek in dohodek v odgovornosti 
do sodelavca v lastni temeljni in delovni organizaciji, kakor tudi do tovarišev 
v drugih organizacijah združenega dela, s katerimi njegova temeljna organi- 
zacija sodeluje upoštevaje širše družbene interese. Kajti dohodek je družben, 
ustvarjen s skupnimi napori in v soodvisnosti v celotnem procesu reproduk- 
cije. V drugem primeru pa delavec najpogosteje ni v položaju, da bi lahko 
spoznal svoj lasten dolgoročen interes. V prvem primeru bo proizvajalec laž- 
je ugotovil svoj interes tudi v razširjeni reprodukciji, v minulem delu, v dru- 
gem pa, ko je ta perspektiva zamegljena, bodo prevladovale težnje za takoj- 
šnjo uporabo čim večjega dela dohodka. 

Ker odločneje ne odklanjamo take prakse, seveda težko uresničujemo nuj- 
ni bistveni napredek v dvigu produktivnosti dela. Namesto tega se nadaljujejo 
nezmanjšani pritiski za povečanje dohodka prek dviga cen. In iz istih razlo- 
gov tudi ni pravega boja za racionalne investicije niti za smotrno politiko za- 
poslovanja. Razkorak med socialističnimi načeli delitve dohodka po delu in 
uravnilovsko prakso se ne zmanjšuje. Urovnilovka godi povprečnežem; boj za 
osvajanje moderne tehnologije iz lastnih moči se umika nekritičnemu pre- 
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nosu tujih licenc. Vzroki inflacije se dalje poglabljajo, z njimi pa tudi viri iz- 
gub. Ohranjajo se temeljna žarišča gospodarske nestabilnosti in stanje v eko- 
nomskih odnosih s tujino se ne izboljšuje. 

Ce ne bi hitro zaustavili takih gibanj, bi bil tudi sam sistem družbenega 
samoupravljanja izpostavljen naraščajočemu pritisku. Krepil bi se vpliv biro- 
kratskih in tehnokratskih teženj v procesu odločanja. Krepila bi se državna 
intervencija namesto odgovornosti združenih proizvajalcev. 

Slabosti gospodarjenja organizacij združenega dela se ne morejo reše- 
vati s pritiskom na dvig cen. Zavedati se moramo, da so cene rezultanta po- 
javov iz tokov v gospodarstvu, prav tako pa imajo cene tudi povraten vpliv 
na porabo, osebne dohodke in delitvena razmerja. Ravno tako lahko samo s 
stalnimi napori za dvig globalne družbene produktivnosti dela in delovne sto- 
rilnosti v vseh sredinah zagotovimo tudi učinkovito in racionalno politiko in- 
vesticij in zaposlovanja. 

To spoznanje pravzaprav ni novo. Zahteve, ki temeljijo na njem, pa tudi 
ne. Zato predlog resolucije vztraja na samoupravni naravnanosti in v ta na- 
men tudi ustrezno oborožuje nosilce samoupravljanja in razvoja. Tako reso- 
lucija vztraja na odločanju v temeljnih organizacijah združenega dela in v 
krajevnih skupnostih in na sporazumevanju v samoupravnih interesnih skup- 
nostih ter odgovornosti občin kot samoupravnih in temeljnih družbenopolitič- 
nih skupnosti. Iz istih razlogov je podrobneje razčlenjeno načelo združevanja 
dohodka, svobodne menjave dela, udeležbe v deviznem delu dohodka in sodelo- 
vanja s tujino vseh, ki sodelujejo v proizvodnji blaga za izvoz, in podobno. 

Enako predlog resolucije vztraja na določenih kriterijih v zvezi z investi- 
cijsko politiko. V letu 1970 bo zlasti potrebno — citiram iz predloga resolucije, 
I. poglavje, »Ključne naloge pri uresničevanju družbenega plana SR Sloveni- 
je v letu 1979: pri uveljavljanju samoupravnega sistema razširjene reproduk- 
cije ter ob preobrazbi kreditnega in bančnega sistema zagotoviti hitrejše pre- 
raščanje do sedaj prevladuj oči j h kreditnih odnosov v dohodkovne odnose na 
podlagi združevanja dela in sredstev ter povečati učinkovitost vlaganj z uskla- 
jenim in celovitim odločanjem delavcev v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela o investicij ah ...« 

Isti smoter zasledujejo določila, ki imajo za cilj, da se onemogoči lokalno 
ali regionalno zapiranje trga, pa tudi vsaka oblika pojavov razbijanja enotne- 
ga jugoslovanskega tržišča. 

V zvezi s tem se vse bolj zostrujejo problemi na področju razširjene re- 
produkcije. Imamo opravka z visoko stopnjo rasti investicij ob še nadaljnji ni- 
zki reproduktivni in akumulativni sposobnosti gospodarstva. Od tod stalen pri- 
tisk na bančne kredite. To pa s svoje strani zavira hitrejši razvoj samouprav- 
nih odnosov v bančni in kreditno-monetarni sferi. 

Ključnega pomena pri tem je intenziviranje preobrazbenih procesov na os- 
novi samoupravljanja v bankah in krepitev odgovornosti in pravic občin. Ban- 
ke bodo morale okrepiti napore za uresničevanje temeljnih nalog iz te reso- 
lucije in tako prispevati k hitrejšemu uveljavljanju samoupravnega združeva- 
nja dela in sredstev, k zmanjševanju kreditne odvisnosti združenega dela ter 
k okrepitvi vloge internih bank. 

Zato bodo morale banke ustvarjati pogoje za intenziviranje interesnega 
združevanja med dohodkovno povezanimi organizacijami združenega dela. 
Morale bodo brez odlašanja proučiti, skupno z Gospodarsko zbornico Slovenije, 
možnosti za vlaganje sredstev, ki jih združeno delo združuje v bankah, po na- 
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čelu skupnih vlaganj in skupnega rizika. Enako bi bilo treba proučiti tudi 
možnost pretvarjanja sedanjih kreditnih odnosov v skupna vlaganja, kjerkoli 
je to mogoče. Gotovo so od hitrejših sprememb v položaju in v odnosih v ban- 
kah v veliki meri odvisni: uresničevanje investicijske politike v večji meri 
prek združevanja dohodka, učinkovitejše reševanje problema izgub ter tistih 
organizacij združenega dela, ki so zaradi velikih stroškov kapitala na meji 
rentabilnosti, večje obvladovanje obsega in strukture investicij, zlasti pa mo- 
tiviranje za večjo učinkovitost investiranja kot enega poglavitnih pogojev sta- 
bilnejšega razvoja. 

Izvajanje nalog, ki jih opredeljuje predlog resolucije, je tesno in v veliki 
meri tudi vzajemno povezano z nadaljnjimi prizadevanji pri uresničevanju us- 
tavne zasnove občine kot samoupravne in temeljne družbenopolitične skup- 
nosti. Dovolite, da ob tej priliki, čeprav sem prepričan, da vam je znan ta člen, 
opozorim na 183. člen ustave Socialistične republike Slovenije, ki pravi, da v 
občini delovni ljudje in občani ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje živ- 
ljenje in delo, usmerjajo družbeni razvoj, uresničujejo in usklajujejo svoje 
interese, zadovoljujejo skupne potrebe, izvršujejo funkcije oblasti in opravljajo 
druge družbene zadeve. To sem napravil zavoljo tega, ker bo uresničevanje te 
resolucije in tudi drugih nalog odvisno predvsem od tega, koliko se bomo zna- 
li v naših občinah organizirati za uresničevanje teh in drugih nalog. 

Glede na svoje funkcije, pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih ima 
občina po ustavi, zakonu o združenem delu, zakonu o temeljih sistema druž- 
benega planiranja in drugih predpisih, je torej občina tisto mesto, kjer se vodi 
odločujoč boj za uresničevanje zastavljenih nalog gospodarskega, socialnega 
in kulturnega razvoja dežele. Zato bo treba na celi črti pospešeno nadaljevati s 
premagovanjem pojmovanj in praktičnega delovanja, ki občino istovetijo z 
občinsko skupščino in njenimi organi ter njihovim delovanjem. Občina se naj 
razvija kot dejavnik samoupravnega povezovanja vseh družbenih sil za bolj 
ekonomično delo ter ustvarjanje vsestranskih pogojev za hitrejši razvoj pro- 
izvajalnih sil in samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter kulturnega 
življenja občanov, hkrati pa tudi kot učinkovit mehanizem oblasti delavskega 
razreda in vseh delovnih ljudi. 

Od temeljnih organizacij združenega dela do krajevnih skupnosti in v 
celotnem razvejanem sistemu socialistične samoupravne demokracije moramo 
dosledneje uveljavljati odločilno vlogo delavcev v združenem delu, to je v pro- 
cesu celotne družbene reprodukcije in pri urejanju vseh družbenih zadev. 

Na tej podlagi naj v polni meri pride do izraza vloga občine na področju 
družbenega in prostorskega planiranja, razširjene reprodukcije, povezovanja 
proizvodnje in trgovine, preobrazbe bančništva, pri reševanju problemov sta- 
novanjskega gospodarstva in varstva okolja, pri reševanju problemov organi- 
zacij združenega dela, ki zaidejo v ekonomske težave, in še zlasti pri uveljav- 
ljanju vseh razsežnosti družbene narave dohodka ter odgovornosti strokovnih 
služb, upravnih organov in vseh drugih subjektov pri tem na podlagi določil 
zakona o združenem delu. 

Dejansko uveljavljanje odgovornosti občin pri razširjeni reprodukciji pa 
mora priti zlasti do izraza pri krepitvi osnov svobodne menjave dela in na- 
grajevanja po delu v okviru celotnih odločitev delavcev v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela o razporejanju dohodka, kakor tudi pri izvrševanju 
nalog pri pripravljanju realnih programov za odpravo kritičnih ekoloških pro- 
blemov ter osnov in elementov za pripravo samoupravnih sporazumov in do- 
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govorov za njihovo reševanje ter pri razvijanju sistema splošnega ljudskega 
odpora in družbene samozaščite. 

Občina ima tudi važno vlogo pri vsestranskem povezovanju na enotnem 
jugoslovanskem tržišču. Zato se je treba še odločneje spoprijeti s težnjami in 
s prakso, ki ni v skladu z bistvom samoupravne komune, katera je po svoji 
ustavni zasnovi izredno važen dejavnik demokratične samoupravne integracije 
in ji mora biti tuje vsako avtarkično zapiranje vase. 

Obstoječi disproporci in prepočasno prestrukturiranje gospodarstva v 
republiki in v Jugoslaviji ter gospodarska gibanja v svetu otežujejo natanč- 
nejša predvidevanja materialnih okvirov razvoja. Na temelju ponovnih analiz, 
posebej pa v luči dogovorjenih temeljnih kazalcev v predlogu zvezne resolu- 
cije, s katero se Izvršni svet strinja, je smotrno, da se v prihodnjem letu realna 
rast družbenega proizvoda v Socialistični republiki Sloveniji predvidi za okoli 
5 %, porast industrijske proizvodnje pa za okoli 6 %. Predlog resolucije predvi- 
deva rast produktivnosti za 2,5 % in zahteva, naj stopnja zaposlovanja nikakor 
ne bi bila višja. Obenem bo potrebno ukreniti vse potrebno, da se pospeši iz- 
boljševanje strukture zaposlenih. 

Spoštovanje tega razmerja je eno temeljnih izhodišč za uresničitev vrste 
drugih ciljev. Predvideva se torej pomemben premik na boljše v primerjavi 
z gibanji v prvih treh letih izvajanja tekočega srednjeročnega plana, ko je 
povprečna letna stopnja rasti družbene produktivnosti dosegla komaj 1,7%, 
tempo zaposlovanja pa je bil občutno hitrejši. Na teh dveh postavkah je zas- 
novana tudi usmeritev, po kateri naj bi bila produktivnost dela udeležena v 
prirastu družbenega proizvoda s 50 % (v predhodnih treh letih le 34 %). To 
je zelo zahtevna naloga in ne bomo ji kos, če ne bo prav vsaka organizacija in 
skupnost združenega dela razumela, da je to člen v verigi, katerega nikakor 
ne bi smeli izpustiti. Tudi organi delavske kontrole in drugi organi kontrole 
bodo morali delovati, da ne pride ponovno do popuščanj na tem področju. Ve- 
deti pa moramo že sedaj, da vse kontrole ne bodo mnogo pomagale, če bi se o 
razširjeni reprodukciji še naprej odločalo mimo delavcev izven temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. 

Po predlogu resolucije naj bi se izvoz blaga povečal za okoli 8 %, uvoz 
blaga pa za okoli 4,5 %, torej višje od jugoslovanskega povprečja, kar je upra- 
vičeno. S takimi razmerji naj bi rahlo izboljšali pokritje našega uvoza z izvo- 
zom blaga. Od 62 % v 1978. letu naj bi se povzpeli na 64 % v 1979. letu. 

Sredstva za razmeroma še vedno napeta vlaganja naj bi se dobila pred- 
vsem iz povečane proizvodnosti dela in načrtnega varčevanja na vseh področ- 
jih. V takih pogojih bi investicije v osnovna sredstva lahko porasle za 5 %, 
v osnovna sredstva gospodarstva pa za 5,5 %, ne da bi izzvale nestabilnost ozi- 
roma motnje na tržišču. Seveda bo hkrati treba izvršiti tudi določeno selekcijo 
investicij. Zdravo selekcijo v investicijski politiki in izvajanje planskih nalog 
pa lahko zagotovi le interesno združevanje dela in sredstev, ki temelji na do- 
hodkovni soodvisnosti. Hkrati pa je samoupravno združevanje sredstev tudi 
pot, po kateri lahko zagotovimo odločilen vpliv in odgovornost združenega 
dela v bankah. Samo tako se lahko zaustavi padanje učinkovitosti investicij in 
prispeva k rasti produktivnosti dela. 

Pri usmerjanju investicij bo Izvršni svet vztrajal na izvrševanju predno- 
stnih nalog v skladu s tekočim srednjeročnim planom. Sedaj je sicer že jasno, 
da zaradi znanih izpadov na nekaterih področjih v prvih treh letih ne bo mogo- 
če na celi črti doseči postavljenih ciljev do konca tega srednjeročnega plana. Ni 
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pa dvoma, da osnovne postavke lahko uresničimo le, če bomo uveljavljali krite- 
rije učinkovitosti investiranja ter se dosledneje držali področij, kjer objektiv- 
ne obstajajo najboljši pogoji, če se bomo usmerjali na objekte, ki so zasnovani 
na uveljavljanju moderne tehnologije, na razvoju takih zmogljivosti, ki bodo 
bistveno prispevale k dvigu produktivnosti dela in k izboljšanju zunanjetrgo- 
vinske bilance. Predmet posebne skrbi naj bodo naložbe, ki bodo zasnovane na 
združevanju dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu. Temu cilju naj 
služi tudi usmerjanje sredstev tja, kjer so še na razpolago delavci in razvita 
infrastruktura, kar bo posebej prispevalo tudi k hitrejšemu razvoju manj raz- 
vitih območij v republiki in v celotni Jugoslaviji: Seveda bo uspeh takega de- 
lovanja odvisen predvsem od tega, ali bodo vsestransko aktivni vsi, od temelj- 
ne organizacije združenega dela do republiških organov, za bolj smotrno izko- 
riščanje sredstev v družbeni lastnini, s katerimi upravljajo. 

Posebna prizadevanja bodo morala biti v prihodnjem letu usmerjena v 
odpravljanje temeljnih žarišč inflacije. Izvršni svet je v začetku meseca de- 
cembra po temeljitem premisleku na podlagi priporočila Zveznega izvršnega 
sveta sprejel sklep, da republiški organi, pristojni za cene, začasno zadržijo 
povišanje cen iz republiške kompetence. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in pristojni organi pa morajo V skladu z opredeljenimi cilji v resoluciji o izva- 
janju plana v letu 1979 izdelati izhodišča in predlog dogovora o ukrepih za 
izvajanje politike cen proizvodov in storitev iz pristojnosti republike in občin 
v letu 1979. S sprejetimi ukrepi bomo ustvarjali pogoje za postopno odprav- 
ljanje strukturnih neskladij v materialni proizvodnji in na trgu. Temeljne na- 
pore torej usmerjamo na odpravljanje vzrokov. To pa zahteva večjo odgovor- 
nost vseh nosilcev politike cen. 

Vzpostaviti bo treba take odnose cen, ki bodo pospeševali proizvodnjo in 
dohodkovno povezovanje od surovine do končnega proizvoda, ki bodo predvsem 
pospeševali proizvodnjo, ne pa subvencionirali potrošnjo, razen v mejah zago- 
tavljanja minimalnega standarda. Tem smotrom bo treba prilagoditi tudi davč- 
no in kreditno politiko. 

Ravno tako bo treba razvijati take instrumente, ki bodo uspešneje delo- 
vali v korist izvoza in postavljali vse oblike porabe doma v meje porasta druž- 
benega proizvoda in proizvodnosti dela. To ni politika zatezanja pasu, pač pa 
delovanje v smeri stabilizacije materialnih tokov pri nas na osnovi dejanske 
rasti družbenega proizvoda in v prid hitrejšega povezovanja Slovenije in Ju- 
goslavije z mednarodnim tržiščem. 

Tovarišice in tovariši! V razvojni politiki vsekakor zaslužijo posebno po- 
zornost družbe energetika, elektronika, promet, proizvodnja hrane, stanovanj- 
ska in komunalna izgradnja in človekovo okolje. 

Na področju energetike in zagotovitve virov energije: premoga, vode, naf- 
te, plina, jedrske in sončne energije, moramo delovati z nezmanjšano vztrajno- 
stjo, hkrati pa dosledno in odgovorno izvajati varčevalne ukrepe. V zvezi s 
tem področjem so poudarjene še posebej tri naloge. 

V prvi vrsti je potrebno nadaljevati z izvajanjem ukrepov za smotrno pro- 
izvodnjo in porabo vseh vrst energije. V zvezi s tem je posebno važno, da se 
v naslednjem letu dogradi samoupravna organiziranost energetskega gospodar- 
stva in s tem omogoči, da lahko pospešeno sledi zahtevam moderne tehnolo- 
gije in racionalnih tehničnih rešitev. 

Drugič, povečati bo treba vlaganja v drugih socialističnih republikah in 
avtonomnih pokrajinah, da bi dolgoročno zagotovili stabilne vire energije z 
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izkoriščanjem domače energetske osnove. Ravno tako bi bilo treba čimprej 
priti do dogovora o izgradnji hidroenergetskih kapacitet v Sloveniji do kon- 
ca tega stoletja kot enega od ukrepov za čim višje izkoriščanje lastne surovin- 
ske osnove, ob zagotovitvi seveda potreb pitne in tehnološke vode ter pokriva- 
nja potreb kmetijske proizvodnje. 

Ravno tako naj se odpre relacija potrebe po hidroenergiji in vodi v od- 
nosu do zaščite okolja. 

In tretjič, odločno bomo nadaljevali akcijo, da ameriška firma Westing- 
house, ki gradi jedrsko elektrarno v Krškem, ki je skupno hrvaška in sloven- 
ska naložba, resnično zagotovi vse potrebno, da ne bo prišlo do dodatnih zamud 
pri gradnji. Obenem pa bo treba pospešiti prizadevanja za zagotavljanje dol- 
goročnejših virov oskrbe z jedrskim gorivom. 

Vzporedno s tem bo treba ukreniti vse potrebno, da bi se čim bolje, v in- 
teresu vseh republik in obeh avtonomnih pokrajin, organizirano izkoriščale iz- 
kušnje, ki smo jih pri gradnji prve jedrske elektrarne v Jugoslaviji že prido- 
bili, posebej v tehnologiji in proizvodnji opreme, pri vzgoji kadrov in zago- 
tavljanju drugih pogojev, da bi lahko Jugoslavija tudi na tem izredno važ- 
nem področju delovala kot samostojen mednarodni dejavnik in se vključevala 
v podobne napore tudi v svetu, predvsem pa v deželah v razvoju. V vseh 
smereh so že v teku ustrezne akcije, tako v okviru združenega dela kot tudi 
državnih organov v vseh zainteresiranih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Nič manj pomembno ni področje elektronike, ki odpira velike možnosti 
za smotrno uporabo kapacitet in sredstev za specializacijo na visoki ravni in 
za razvoj kadrov. Tudi na tem področju vztrajamo, da izpolnjujejo svoje ob- 
veznosti vsi, ki so jih prevzeli s samoupravnimi sporazumi in družbenim do- 
govorom o temeljih plana. To pa seveda ne pomeni, da je s tem »klub« zaprt. 
Dobrodošli so tudi drugi, v Sloveniji in v Jugoslaviji, če lahko ponudijo pro- 
jekte, ki so v skladu s plansko usmeritvijo na tem področju in če se vključijo 
v akcijo v skladu z določili zakona o sistemu družbenega planiranja in zakona 
o združenem delu. 

Področje kmetijske proizvodnje in prehrane mora zadržati svoj prednost- 
ni položaj, kakor je zastavljeno v srednjeročnem načrtu. Pri usmerjanju do- 
hodka in bančnih sredstev pa je treba zagotoviti, kakor na drugih področjih, 
da se temeljito izkoristijo naravne prednosti, ki jih imajo naša najrodovitnejša 
področja za rastlinsko proizvodnjo, mleko in meso. Potrebno je hitrejše usmer- 
janje sredstev za melioracije tja, kjer so najboljši pogoji. Tudi uvajanje novih 
kultur, kot je sladkorna pesa, mora biti predmet organizirane akcije vseh druž- 
benih dejavnikov. Ne gre namreč samo za zagotovitev sladkorja iz domačih 
surovin. Gre tudi za zelo pomembne premike pri pospeševanju socialistične 
preobrazbe vasi in za vključevanje delovnega kmeta v družbeno proizvodnjo. 

Pri gradnji avtocest bo treba ukreniti vse, da še nadoknadi zamujeno. Ne 
zato, ker so v drugih republikah zgradili že več desetin kilometrov sodob- 
nih avtocest, v SR Sloveniji pa bore malo, ampak zato, ker to zaostajanje vse 
bolj deluje kot zaviralni dejavnik našega celotnega gospodarskega razvoja. Iz- 
vršni svet je že napravil določene korake v tej smeri. Že so izvršene potrebne 
analize in kmalu bo pripravljeno gradivo za razpravo in sprejetje ustreznih 
ukrepov za zagotavljanje optimalnega izkoriščanja sredstev iz domačih in tujih 
virov. Samo tako se SR Slovenija lahko tudi v jugoslovanskem in širšem okvi- 
ru sposobni za to, da bo opravljala funkcio, ki jo opredeljuje njen geopolitič- 
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ni položaj na tem izredno važnem križpotju vzhoda in zahoda, severa in juga 
Evrope in celin onstran Sredozemskega morja. 

Na podlagi nedavnih sklepov Predsedstva Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije v zvezi z družbenoekonomskimi odnosi v stanovanjskem 
gospodarstvu so tudi na področju stanovanjske problematike v teku akcije, ki 
naj zagotovijo, da bodo postali nosilci vseh odločitev na stanovanjskem področ- 
ju zainteresirani delovni ljudje in občani ter da bo stanovanjska politika izraz 
dejanskih potreb in možnosti. Na tej podlagi naj se zagotovi hitrejše urejanje 
stanovanjskih razmer in kulturnega bivanja v soseskah z zagotovitvijo izdat- 
nejših sredstev za te namene, vključujoč ekonomske stanarine. 

Posebno pozornost moramo posvetiti uveljavljanju namenskega varčeva- 
nja občanov za pridobitev družbenega ali zasebnega stanovanja, ki bo vgraje- 
no v celovit sistem financiranja stanovanjskega gospodarstva. 

Vsa združena sredstva za stanovanjsko izgradnjo iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, lastne udeležbe ter hranilnih vlog občanov morajo 
uporabljati in z njimi gospodariti tisti, ki jih združujejo in so samoupravno 
organizirani v stanovanjski skupnosti. To pomeni, da postajajo stanovalci od- 
govorni za gospodarjenje s stanovanjsko hišo, v kateri stanujejo, kot tudi za 
gospodarjenje s celotnim družbenim stanovanjskim skladom v občini. Združena 
stanovanjska sredstva so strogo namenska in jih moramo obravnavati kot ma- 
terialno osnovo samoupravno sprejetih načrtov stanovanjske izgradnje temelj- 
nih organizacij združenega dela, krajevne skupnosti in družbenopolitične skup- 
nosti. 

Za uspešen razvoj dohodkovnih odnosov v družbeno usmerjeni stanovanj- 
ski graditvi moramo zlasti spodbujati samoupravno organiziranje bodočih sta- 
novalcev in zainteresiranih temeljnih organizacij združenega dela in samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki sodelujejo pri izgradnji stanovanjskih sotesk 
v celotnem procesu načrtovanja in izgradnje stanovanj oziroma sosesk. 

Ekonomska stanarina, ki bo temeljila na družbeno priznani ceni stanova- 
nja, naj bi zagotovila sredstva za amortizacijo stanovanjskih hiš in sredstva 
za vzdrževanje in upravljanje stanovanj na podlagi programov, ki jih ovred- 
notijo in sprejmejo stanovalci ter pri tem upoštevajo predpisane tehnične in 
druge normative. V ceno stanovanj ne spadajo stroški komunalnih naprav in 
infrastrukture. 

Seveda pa bo vzporedno s tem treba odločneje poseči po ukrepih za hitrej- 
še reševanje komunalne problematike, urbanističnega načrtovanja in zemljiške 
politike. Za izpeljavo prehoda na ekonomske stanarine naj bi se v republiki 
opredelila le izhodišča in dokončni rok. V občinah pa se je treba o teh vpraša- 
njih dogovoriti konkretno in specifično, upoštevajoč različne razmere glede 
dosežene ravni stanarin in drugih pogojev v občini, ter tudi določiti dinamiko 
uveljavljanja ekonomskih stanarin. 

Glede na dosedanje rezultate je treba na podlagi socialistične solidarnosti 
zagotavljati možnosti za reševanje stanovanjskih potreb pridobitno nesposob- 
nih ljudi, invalidov, borcev, starejših občanov in družin z nizkimi dohodki, ki 
sami ne zmorejo prispevati lastnega deleža za rešitev stanovanjskega vpra- 
šanja, s pomočjo samoupravne stanovanjske skupnosti ali v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela. 

Za uresničitev samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu je pred Izvršnim svetom naloga usklajevanja celotne sta- 
novanjske zakonodaje, ki jo je treba opraviti v glavnem v letu 1979. To nam 
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bo omogočilo, da bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju stanovanjsko go- 
spodarstvo uveljavljali in razvijali na samoupravnih družbenoekonomskih os- 
novah. 

Kot sestavni del in rezultat vseh teh dejavnosti pa naj bo tudi boj za var- 
stvo človekovega okolja. Ni treba dokazovati, da se ne strinjamo z gesli, da je 
baje treba zagotoviti predvsem hitri gospodarski razvoj, brez ozira na onesna- 
ževanje okolja. Ta gesla so sicer zelo redka pri nas, ampak tudi so, pa jih je 
zato treba omeniti in se proti njim boriti. Ne moremo pa se strinjati niti s 
klici »nazaj v naravni raj«. Boj za varstvo človekovega okolja naj bo namreč 
sestavni del boja za razvoj proizvajalnih sil in celotnega procesa družbene re- 
produkcije. To pa je naloga, ki zahteva stvarno ukrepanje na vseh ravneh, 
predvsem pa v občinah. 

Izvršni svet v okviru svojih pristojnosti pripravlja tudi ustrezne predloge. 
S tem v zvezi so tudi napori za varstvo naravne in kulturne dediščine in za 

krepitev materialne osnove slovenske kulture. V predlogu resolucije so ustrez- 
na določila za uspešno aktivnost tudi v tej smeri. Iz dela sredstev, ki jih delov- 
ni ljudje Slovenije združujejo za skupen program v Kulturni skupnosti Slove- 
nije, uspešno nadaljujemo gradnjo osrednjega kulturnega doma Ivana Can- 
karja. 

Pomembne naloge nas čakajo tudi na področju družbenih dejavnosti ozi- 
roma glede njihovega hitrejšega samoupravnega integriranja v družbenoeko- 
nomski sistem združenega dela. V predlogu resolucije so določene konkretne 
naloge zlasti glede razvijanja družbenoekonomskih odnosov na teh področ- 
jih in nadaljnje graditve solidarnosti in vzajemnosti. Na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti resolucija predvideva uresničevanje prednostnih nalog 
v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana. Zlasti so poudarjeni: refor- 
ma vzgoje in izobraževanja, razvoj osnovne zdravstvene službe, raziskovalna 
dejavnost ter družbeni položaj knjige. Njihov prispevek k rasti družbene pro- 
duktivnosti bo mogoče hitreje uveljavljati, če bomo bolj smelo dograjevali sa- 
moupravne družbenoekonomske odnose med uporabniki in izvajalci na teh 
področjih, na principih svobodne menjave dela, in jih tako hitreje samouprav- 
no integrirali v celovit sistem združenega dela. 

Na teh področjih smo v letošnjem letu s sprejetjem dopolnil k samouprav- 
nim sporazumom o temeljih planov končno uspeli zaključiti sporazumevanje 
za to petletno obdobje. Uspelo nam je vsaj v nekaterih temeljnih izhodiščih 
dograditi solidarnost za tiste pravice, ki so občanom zagotovljene po ustavi 
in zakonih. Trdnejšo podlago in spodbudo za uveljavljanje tega procesa pa 
naj v letu 1979 dajo tudi sistemske rešitve, ki jih pripravljamo na področju 
vseh družbenih dejavnosti, skupno osnovo zanje pa bo dal zakon o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela. 

V letu 1979 bomo nadaljevali z dograjevanjem sistema socialne varnosti 
borcev v skladu s krepitvijo materialne moči naše družbe, kar nam bo omogo- 
čilo odpraviti še nekatere probleme na tem področju. Hitrejše in učinkovitejše 
urejanje socialne in materialne varnosti borcev in vojaških invalidov bo mo- 
ralo potekati prav tako, še v večji meri kot doslej, na samoupravnih osnovah 
prek ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti. 

V teh okvirih in z istimi smotri je izdelan tudi predlog proračuna SR Slo- 
venije za leto 1979, ki je v skladu z dogovorjeno politiko tako glede zahteve, 
kaj sme biti financirano iz republiškega proračuna, kakor tudi glede zahteve, 
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da mora tudi politika splošne porabe v republiki upoštevati temeljne potrebe 
gospodarske reprodukcije. 

Rast obsega proračunskih dohodkov je bila v izhodiščih za sestavo predlo- 
ga proračuna za leto 1979, brez prispevka federaciji, predvidena v višini 15,7 °/o. 
Zaradi uskladitve z viri prihodkov pri obstoječem davčnem sistemu so bili vlo- 
ženi izredni napori skupaj z vsemi porabniki proračunskih sredstev na ravni re- 
publike tako, da je znižana neto proračunska poraba za 3,1 % od prvotno pred- 
lagane. Z obsegom republiškega proračuna za leto 1979 kajpada ne bo mogoče 
v celoti pokriti nekaterih zakonskih obveznosti s področja negospodarskih in- 
vesticij in intervencij v gospodarstvu. Zato bo nujno potrebno podaljšati pro- 
grame na teh področjih v naslednja leta, zgolj izjemoma pa z najetjem posojil 
pri temeljnih bankah reševati primere, glede katerih bo sprejeta ocena, da jih 
je potrebno neodložljivo rešiti. 

Tovariišice in tovariši delegati! Izvršni svet se zaveda, da je uspeh pri iz- 
vrševanju zastavljenih nalog pri uresničevanju družbenega plana za obdobje 
1976—1980 v letu 1979 odvisen predvsem od organizirane in koordinirane akci- 
je vseh družbenih dejavnikov. Zato bo tudi vnaprej na tem, kakor tudi na dru- 
gih področjih, sodeloval s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi na 
vseh ravneh — posebej pa še na ravni republike, z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in z bankami, s Samoupravno interesno skupnostjo Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino, posebej pa tudi z družbenopolitičnimi organizacijami. 

Na področju razvoja samoupravne socialistične ureditve se bo Izvršni svet 
še odločneje zavzemal za hitrejše razreševanje problematike razširjene repro- 
dukcije, samoupravnega združevanja dela in sredstev svobodne menjave dela 
ter za reševanje drugih problemov v družbeni bazi. Predvsem tudi za nadalj- 
nje izpopolnjevanje sistema splošnega ljudskega odpora in družbene samoza- 
ščite. Pri tem bo posebna pozornost veljala uresničevanju vloge, ki jo imata pri 
tem občina in republika. Vse to je nujno, da bi se že pri pripravi prihodnjega 
srednjeročnega plana zagotovile samoupravno utemeljene osnove razširjene re- 
produkcije ter ekonomskega in družbenega razvoja. V prihodnjem letu pa se 
bo, v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi dejavniki, Izvršni svet predvsem 
zavzemal za čimbolj dosledno uresničevanje načel, ki so -opredeljena v resolu- 
ciji o investicijah in kreditno-monetarni politiki. 

Na tem področju je gotovo na prvem mestu naloga, da se uveljavi interes- 
no združevanje dela in sredstev pri izgradnji novih proizvodnih kapacitet. 

V zvezi s tem bo Izvršni svet dajal tudi vnaprej neposredne pobude za 
skupne obravnave in usklajevanje stališč v republiških družbenih svetih glede 
vseh vprašanj, ki so bistvena za doseganje temeljnih ciljev socialistične gra- 
ditve. 

Nadaljevali bomo vsestransko sodelovanje z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama glede vseh vprašanj, ki so v skupnem interesu. Tako 
sodelovanje predstavlja posebno po sprejetju ustave iz leta 1974 vse bolj učin- 
kovito obliko uresničevanja ustavnih pravic in dolžnosti republik in avto- 
nomnih pokrajin za razvoj v okviru svojih meja in celotne Jugoslavije. 

Vse, kar je treba po naravi stvari urejati v federaciji, pa bo predmet stal- 
nega sodelovanja Izvršnega sveta z delegacijo Skupščine SR Slovenije v Skup- 
ščini SFRJ, posebej pa v njenem Zboru republik in pokrajin, kakor tudi stalne 
aktivnosti Izvršnega sveta in republiških upravnih organov v organih Zvezne- 
ga izvršnega sveta in v zveznih upravnih organih. Na ravni federacije bo po 
mnenju Izvršnega sveta treba predvsem pospešiti sprejemanje dogovorov o 
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razvoju naftnega gospodarstva v Jugoslaviji, o usmerjanju dopolnilnih tujih 
sredstev in zadolževanju v tujini, o ukrepih, ki se sprejemajo zaradi odprave 
motenj pri uresničevanju projekcij plačilnobilančnih položajev republik in 
avtonomnih pokrajin. Čimprej bo treba na novih osnovah sprejeti samouprav- 
ni sporazum o pospeševanju izvoza ter v praksi uveljaviti odgovornost repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za uresničevanje svojih plačilnobilančnih položa- 
jev v plačilni bilanci Jugoslavije. Projekcijo plačilnobilančnih položajev re- 
publik in avtonomnih pokrajin kot sestavni del plana ekonomskih odnosov s 
tujino bo treba v večji meri nasloniti na samoupravni sporazum o temeljih 
planov ekonomskih odnosov s tujino v samoupravnih interesnih skupnostih za 
ekonomske odnose s tujino. 

Kolikor projekcije plačilnobilančnih položajev ne bi jasno opredelile pra- 
vic in odgovornosti združenega dela v republikah oziroma avtonomnih po- 
krajinah, ni možno pričakovati, da bi delavci v združenem delu s samouprav- 
nimi sporazumi v resnici lahko uveljavljali svojo odgovornost tudi za stanje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino. Izvršni svet se bo tudi vnaprej zavze- 
mal za take rešitve, ki bodo v skladu z odgovornostjo republik in avtonomnih 
pokrajin za uresničenje dogovorjenih obveznosti na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Prav tako bo treba pospešiti izdajo zveznih sistemskih zakonov s področ- 
ja razširjene reprodukcije, sistema družbene kontrole cen, obveznega združe- 
vanja sredstev proizvodnih in trgovinskih organizacij združenega dela, pose- 
bej pa še zagotoviti finančna sredstva in druge pogoje za izvrševanje med- 
narodnih pogodb. V tem pogledu ima poseben pomen izvrševanje osimskih spo- 
razumov in obveznosti, ki jih imamo v zvezi z zagotavljanjem normalnih po- 
gojev na mejnih prehodih, kakor tudi v okviru maloobmejnega osebnega pro- 
meta ter vsestranskega gospodarskega sodelovanja s sosednjimi državami. Vse 
to seveda ob vsestranskih organiziranih in usklajenih naporih združenega dela 
in vseh drugih družbenih dejavnikov v republiki za nenehno jačanje ekonom- 
skih odnosov s tujino, ob ustrezni regionalni usmerjenosti ter z aktivnim sode- 
lovanjem v boju za vzpostavitev novega mednarodnega ekonomskega sistema 
v svetu. 

Razume se, da je izid bitke za uresničevanje zastavljenih ciljev odvisen od 
usklajenega organiziranega delovanja vseh delovnih ljudi v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih združenega dela, ter samoupravnih interesnih skupnostih, 
v krajevnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih, posebno v občinah. Pri 
tem je izredno važna vloga družbenopolitičnih organizacij in njihova sposobnost, 
da delujejo za uspešno reševanje aktualnih problemov in potreb delovnega člo- 
veka ter da stalno poglabljajo temelje in širijo obzorja samoupravne socialistič- 
ne ureditve v Jugoslaviji". 

V okviru svojih pravic in odgovornosti se bo Izvršni svet zavzemal za uresni- 
čevanje zastavljenih nalog skupaj z vsemi drugimi družbenimi dejavniki. Po- 
trebno je, da vsakdo s polno odgovornostjo izvršuje prevzete obveznosti in da 
ima pred očmi ne samo posamezne interese in naloge današnjega dne, ampak 
tudi celotne dolgoročnejše družbene smotre. Zato menim, da je predloženi sklep 
za uresničevanje resolucije, ki naj bi ga Skupščina sprejela na svojem današnjem 
zasedanju, izredno pomemben instrument v rokah nas vseh za izvajanje planskih 
nalog v letu 1979, hkrati pa tudi dragoceno napotilo za učinkovito pripravo 
prihodnje resolucije kot izvedbenega akta nalog srednjeročnega načrta za vsako 
posamezno leto. Izvršni svet bo v zvezi s tem ukrenil vse, da bodo tudi upravni 
45 
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organi delovali v smeri, da se bodo izvajala stališča iz sklepov, posebej pa, da 
bodo zaključni računi organizacij in skupnosti odigrali vlogo, ki jo predvidevajo 
zakoni in ki se posebej navaja v predloženih sklepih. 

Tovarišice in tovariši delegati! Glede na vse to predlagam, da sprejmete 
predlog resolucije z amandmaji, ki jih je Izvršni svet pripravil na podlagi 
dobljenih zahtev in predlogov, kakor tudi predlog zakona o proračunu Sociali- 
stične republike Slovenije za leto 1979. Hvala lepa. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala lepa! Sedaj prosim za poročilo 
tovariša Marka Bulca, vodjo delegacije iz Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije! 

Marko Bule : Tovarišice in tovariši delegati! Najprej bi se rad opravičil, 
ker vam delegacija o usklajevanju resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za leto 1979 v Zboru republik in pokrajin ni predložila pisme- 
nega poročila. Do tega trenutka namreč soglasje o vseh stališčih v Zboru republik 
in pokrajin še ni doseženo. 

Predlog resolucije je praktično usklajen, od sedmih spremljajočih aktov, ki 
jo tvorijo, pa še niso usklajena, skupna devizna politika, plačilna bilanca Jugo- 
slavije s plačilnimi bilancami republik in pokrajin, rebalans ter proračun fede- 
racije za prihodnje leto. 

Čeprav se je letos razprava o resoluciji za leto 1979 začela v republikah 
praktično že v oktobru, in kljub temu, da so na temeljih stališč svojih skupščin 
delegacije praktično delale od 5. decembra dalje, ves čas, tudi včeraj, ko je bila 
nedelja, in v soboto, vendarle soglasja še ni. Temeljni vzrok, da dogovarjanje 
kasni, ni predvsem v težavah usklajevanja številnih različnih stališč skupščin 
posameznih interesov, želja in predlogov, ki jih je bilo potrebno spraviti na 
skupno osnovo gospodarske politike za prihodnje leto, temveč v tem, da doku- 
menti, ki tvorijo resolucijo, niso bili predloženi skupščinam republik in pokrajin 
sočasno z osnutkom resolucije, temveč kasneje. Nekateri zelo kasno, na primer 
zadnji predlog plačilne bilance šele v petek. 

Ni dvoma, da so stališča v resoluciji Jugoslavije in Slovenije zelo povezana, 
zato menim, da je prav, da vam podam kratko informacijo o uveljavljanju 
stališč Skupščine SR Slovenije in obrazložim tista v Zboru republik in pokrajin 
dogovorjena stališča, ki so pomembna za uresničitev ciljev dogovorjenega druž- 
benega razvoja v prihodnjem letu. 

Moram reči, da so osnovna stališča Skupščine SR Slovenije, da naj bo 
predlog resolucije kar najbolj usklajen s sistemom planiranja, to je, da bo 
izvedbeni akt za izvajanje srednjeročnega plana v 1979. letu nedosledno uveljav- 
ljen. Nekatere naloge so sicer konkretizirane, za nekatere določeni tudi roki in 
za nekatere tudi nosilci. Vendar je resolucija ostala še zelo resolucijska, splošna 
in deklarativna. Sprejet pa je bil delovni sklep, da se bo že v začetku prihodnjega 
leta in ne šele v oktobru, kot do sedaj, začela razprava, kakšne naj bodo 
resolucije v bodoče. 

Dve osnovni nalogi pri uresničevanju srednjeročnega plana v naslednjem 
letu za nobeno delegacijo nista bili sporni. Namreč, da je potrebno bolj organi- 
zirano in bolj konkretno nadaljevati razvijanje samoupravnih socialističnih od- 
nosov na vseh področjih družbenega življenja ter da je nujno zagotoviti večjo 
stabilnost družbenoekonomskega razvoja. 
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Hitro smo dosegli soglasje, da je nujno, da vse družbenopolitične skupnosti, 
vse organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti 
temeljito analizirajo dosežene rezultate v razvoju družbenoekonomskih in samo- 
upravnih odnosov, še posebej pri izvajanju zakona o združenem delu in drugih 
sistemskih zakonov, ter sprejmejo ukrepe za njihovo dosledno izvajanje. Organi 
federacije pa so zadolženi za čimprejšnjo predložitev še manjkajočih sistemskih 
zakonov, predvsem za razširjeno1 reprodukcijo, cene in kompenzacije. 

Vsi smo bili hitro enotni v tem, da je za doslednejše uresničevanje politike 
ekonomske stabilizacije in krepitve materialnega položaja združenega dela po- 
trebno predvsem uskladiti vse oblike porabe z doseženim dohodkom, tako da 
bodo nižje od rasti družbenega proizvoda, pospešiti predvsem združevanje dela 
in sredstev in zaustaviti rast zadolženosti gospodarstva predvsem tako, da se 
investicijska poraba spravi v okvir razpoložljivih sredstev, izboljša struktura in 
poveča učinkovitost investiranja; s tem, da se zagotovi, da bo Služba družbenega 
knjigovodstva dosledno uresničevala zakon o zagotovitvi izplačil, ki se često 
obide, da se poveča izvoz, upočasni uvoz, doseže nižji deficit v plačilni bilanci 
kot letos in zmanjša stopnja zadolženosti Jugoslavije do inozemstva; da naj se 
izboljša delo tako, da bo produktivnost rastla hitreje kot letos, zagotovi, da bo 
osebna potrošnja in skupni osebni dohodki rastli počasneje od dohodka, čisti 
osebni dohodki pa počasneje od doseženega čistega dohodka; in ne nazadnje, 
da sredstva za zadovoljevanje splošnih in skupnih potreb rastejo počasneje od 
nominalne rasti dohodka in družbenega proizvoda ter končno, da se zagotovi, 
da bo rast cen nižja kot v letu 1978. 

Problemov ni bilo tudi pri dogovoru, da vsi podpisniki družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov, republike in pokrajine, konkretno ugotovijo-, 
kateri v srednjeročnem planu predvideni dogovori in v čem se ne uresničujejo, 
še posebej v dejavnostih posebnega pomena. Pa tudi, da federacija in republike 
prevzamejo obvezo, da do konca februarja sprejmejo dogovor o kontinuiteti 
razvoja črne metalurgije, do konca marca dogovor o pravicah zadolževanja v 
inozemstvu in najpozneje v prvem polletju dogovor o razvoju in predelavi nafte 
in plina. Vsi ti dogovori bi namreč morali biti že sprejeti, pa še niso. 

Tudi letos kot lani je bilo prvo sporno vprašanje, kakšno vlogo naj imajo pri 
dinamiziranju rasti družbenega proizvoda, ki je predviden za 6 % na nivoju 
Jugoslavije, industrijske rasti za 7 °/o in kmetijstva za 5 °/o, izvoz, uvoz in plačilni 
deficit. 

Nasploh so se mnenja najbolj kresala pri ekonomskih odnosih s tujino. To 
je tudi razumljivo, saj je izvoz tista postavka, ki se pri uresničevanju srednje- 
ročnega plana najmanj uresničuje in hkrati postavka, od katere je v veliki meri 
odvisna izvršitev srednjeročnega plana, še posebej dinamičen in hkrati stabilen 
gospodarski razvoj. 

Vse delegacije so se strinjale z oceno, da je povečanje izvoza nujno zago- 
toviti, vendar nas ni nobena podprla v zahtevi, da naj ekonomska politika, ob 
naporih organizacij združenega dela, zagotovi, da bo izvoz porastel za 7 ali 8 % 
oziroma več kot družbeni proizvod. Menili so, da glede na neustrezne izvozne 
rezultate v preteklih treh letih in še prisotne ekonomske zaostritve in recesije 
v svetu to zanje realno ni mogoče. 

Po dolgih razpravah smo ostali s predlogom sami in ko se je tudi pod težo 
naših argumentov izoblikoval nov predlog, in sicer, da bo težišče aktivnosti v 
tem, da bo izvoz blaga in uslug porastel realno najmanj 5 %>, rast uvoza pa se bo 
45* 
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povečala od predvidenega 1 °/o na 2 °/o, od tega repromateriala za 3,5 °/o, smo 
k temu dali soglasje. 

Hkrati smo se tudi sporazumeli, da bo deficit plačilne bilance v letu 1979 v 
okvirih, predvidenih v srednjeročnem planu, torej ne bistveno nižji in ne bistveno 
višji. Sprejeto je bilo tudi stališče, da je potrebno zagotoviti večjo konkurenč- 
nost našega blaga na tujih trgih, in sicer z večjo produktivnostjo, kvaliteto 
proizvodov, učinkovitejšim gospodarjenjem, bolj organiziranim nastopom v ino- 
zemstvu, nižjim porastom cen v organizacijah združenega dela ter z ukrepi eko- 
nomske politike in še posebej z ukrepi pospeševanja izvoza z novelacijo samo- 
upravnega sporazuma samoupravnih interesnih skupnosti, in to v prvem kvar- 
talu prihodnjega leta. 

Drugo vprašanje, kjer je prišlo do znatnih razlik med delegacijami, je 
energetska politika. Ugotovljeno je bilo, da je pri izvajanju srednjeročnega plana 
prišlo do znatno večje potrošnje nafte, derivatov in posebej mazuta, kot je bilo 
predvideno. Zvezni izvršni svet je zato predlagal stališče, da se z ukrepi zago- 
tovi večja uporaba domačih izvorov energije in bolj racionalna uporaba uvoz- 
nih energetskih izvorov, skladno s predvidevanji planov. 

Predložil je amandma, po katerem naj bi se v prvi polovici 1979. leta v 
Gospodarski zbornici Jugoslavije dogovorili kriteriji za prehod velikih porabni- 
kov mazuta in drugih uvoznikov energetskih goriv na domače izvore, posebno 
premog. Tako orientacijo naj bi podpirala tudi politika cen, davčna in carinska 
politika. 

Podprli smo potrebo po varčevanju z energijo in racionalni uporabi uvoznih 
energetskih virov in izdelavo kriterijev, kje in kako naj se preide na domače 
energetske vire, upoštevajoč ekonomičnost in tehnološke vidike. Seveda pa nismo 
mogli sprejeti stališča, da je potrebno, da se odločijo vsi uporabniki tujih 
energetskih virov, torej tudi plina, ki ga v Sloveniji šele dobro uvajamo, za 
predelavo kurišč na premog. Opozorili smo, da se preskrba s plinom, za razliko 
od mazuta, giblje pod predvidevanjem v planu in da je potrebno oceniti eko- 
nomske in tehnološke probleme, pa tudi probleme človekovega okolja. Ne na- 
zadnje tudi sredstva, ki so jih organizacije združenega dela vložile v plini- 
fikacijo. 

Po dolgih razpravah so se vse delegacije strinjale, da je ta prehod potrebno 
začeti, vendar da je nujno analizirati pogoje in se dogovoriti zanje. Zvezni 
izvršni svet za sedaj še vztraja pri svojem stališču, definitivna opredelitev bo 
znana šele danes. 

Vse delegacije so se strinjale z oceno-, da ima politika cen v ekonomski po- 
litiki za leto 1979 izreden pomen, tako glede nevarnosti, da se sproži nova infla- 
cijska spirala, kot glede naše majhne konkurenčnosti pri izvozu blaga na tuja 
tržišča. 

Naša skupščina je dala k osnutku resolucije dve bistveni pripombi: Da ni 
potrebno opredeliti kvantifikacije o porastu cen, temveč razčleniti politiko, in 
da je v politiki cen nujno razpravljati obenem kot o družbenem dogovoru o 
cenah. Mislim, da se lahko reče, da so stališča uveljavljena. Namesto predvide- 
nega maksimalnega porasta cen za 11 °/o je zapisana politika, ki obvezuje no- 
silce odločitev, in scer, da je v letu 1979 treba zagotovti, da se bodo proizvajal- 
čeve cene v industriji in kmetijstvu povečale največ do doseženih cen v 
industriji v letu 1978 in da bo povečanje cen uslug do povečanja proizva- 
jalčevih cen. 
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Taka politika ne bi omogočila v letu 1979 prehoda na realne stanarine. Po 
številnih razpravah in naših obrazložitvah glede stanovanjske izgradnje je bilo 
končno usklađeno dopolnjeno stališče, da se tam, kjer se bo postopno prešlo na 
realne stanarine, v skladu z ustreznimi sporazumi v republikah, lahko izključno 
za povečanje stanarin povečajo tudi cene uslug, vendar ne več kot za eno enoto 
nad določenim nivojem cen uslug. Ocenili smo, da to omogoča uresničitev v 
slovenski resoluciji določenega postopnega prehoda na realne stanarine. Do- 
govorjeno je tudi, da naj bi cene na malo in življenjski stroški rasli za Va 
počasneje kot letos. 

Sprejeto je bilo tudi stališče naše skupščine, da bo do sprememb cen v pri- 
marni delitvi prihajalo selektivno in diferencirano, upoštevajoč politiko eko- 
nomske stabilizacije, predvsem pa tam, kjer so paritetni odnosi najbolj naru- 
šeni. 

Osnutek družbenega dogovora o cenah je pripravljen. Sprejet bo januarja, 
v njem bosta podrobneje določena način in odgovornost za realizacijo tako 
dogovorjene politike. 

Glede politike potrošniških kreditov pa je usklađeno stališče, da naj ti se- 
lektivno podpirajo plasma blaga predvsem tam, kjer je ponudba večja od pov- 
praševanja. 

Kreditno-monetarna politika bo imela v zaostrenih pogojih gospodarjenja 
in stabilizacijskega obnašanja brez dvoma poseben pomen. Letos sta se prvič, 
kot sestavni del resolucije, usklajevala tudi odlok o ciljih in nalogah skupne 
emisijske in denarne politike ter osnova kreditne politike za naslednje leto. 
Skupščine republik in pokrajin so imele številne spreminjevalne pripombe, po- 
sebej k odloku, vendar so bile vse naravnane na stabilnejše obnašanje. Usklaje- 
vanje zato ni bilo težavno. Najvažnejše dopolnitve, vgrajene v oba dokumenta, 
predvsem na osnovi predlogov naše skupščine, so bile naslednje: Denarno maso, 
ki bo spremljala rast družbenega proizvoda, bo Narodna banka Jugoslavije 
kvartalno prilagojevala dejanskim gospodarskim gibanjem. S tem bo prepre- 
čeno ponavljanje grobih intervencij in blokad, do katerih je prišlo v letošnjem 
letu, ko je Narodna banka intervenirala šele takrat, ko je denarna masa v vseh 
segmentih že prešla dovoljene okvire. Narodna banka Jugoslavije in Služba 
družbenega knjigovodstva sta zelo konkretno zadolženi, da v letu 1979 pred- 
ložita sistem, ki bo omogočil pospešeno urejanje nekreditne monetizacije vred- 
nostnih papirjev organizacij združenega dela. To bo bistveno zmanjšalo kreditno 
odvisnost gospodarstva od bank ter ob hitrejšem odvijanju plačilnega prometa 
zmanjšalo tudi stroške poslovanja. 

Narodna banka Jugoslavije je zadolžena, da že v prvem kvartalu 1979. leta 
predloži zmanjšanje stopenj obvezne rezerve poslovnih bank. Tako osvobojena 
sredstva bodo banke lahko uporabile za financiranje selektivnih namenov, ki jih 
sedaj v preveliki meri kreditira Narodna banka Jugoslavije. To bo v veliki meri 
zmanjšalo prelivanje akumulacije in pocenilo kreditiranje, še posebej pa bo 
omogočilo, da se bo Narodna banka Jugoslavije lahko bolj posvetila svoji ključni 
dejavnosti, monetarnemu reguliranju. Ponovno je izvršen močan pritisk na 
zmanjšanje uporabe primarne emisije za pokritje deficita proračuna federacije. 
Uspeh je bil delen, zmanjšanje znaša okoli eno milijardo dinarjev, toda Zvezni 
izvršni svet je v odloku krepko zadolžen, da v prvem polletju 1979 predloži 
Skupščini program, ki bo eleminiral uporabo primarne emisije za pokrivanje 
proračunskega deficita. 
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Hitrejši razvoj manj razvitih republik in Kosova je dobil svoje posebno 
mesto v resoluciji. Ugotovljeno je, da federacija izvršuje vse svoje obveznosti 
po srednjeročnem planu, vendar da se še posebej Kosovo razvija počasneje, kot 
je bilo predvideno. Vise delegacije, tudi naša, so se strinjale s stališčem, da je 
potrebno v prvem trimesečju 1979. leta na temelju posebne analize sprejeti 
nekatere dopolnilne ukrepe za razvoj Kosova. Delegacija Kosova pa je zahtevala, 
da se to konkretno zagotovi že z resolucijo. 

Menimo, da je stališče večine delegacije ustrezno, saj gre za konkretne 
ukrepe in dokaj visoko zahtevana dodatna sredstva, kar je vse potrebno oceniti 
in sprejeti v republiških skupščinah v rednem postopku. Definitivno bo tudi to 
vprašanje rešeno šele danes. 

Poseben problem predstavlja neusklađenost v plačilni bilanci Jugoslavije 
in plačilnobilančni poziciji republik in pokrajin. Zadnji predlog Zveznega iz- 
vršnega sveta, ki še ni dokončno usklajen, vsebuje globalne odnose izvoza in 
uvoza blaga. Izvoz je povečan za 5% in uvoz za 2%. Na temelju teh globalnih 
kvantifikacij so opredeljene kvantifikacije za republike in pokrajini. Izvozne 
opredelitve za Slovenijo pomenijo po plačilnobilančnih pozicijah za 8 % pove- 
čan izvoz in za 4 % povečan uvoz oziroma 65 % pokritost. Usklađeno je tudi 
stališče, da se bo vsak povečan izvoz nad določenim delil v razmerju 70 : 30 v 
korist samoupravnih interesnih skupnosti ustrezne republike in pokrajine, kar 
omogoča, seveda ob realizaciji zelo zahtevne naloge — povečanje izvoza za 8 % 
v Sloveniji, potreben uvoz za predvideno povečanje industrijske rasti v Slove- 
niji. 

Dogovorjena je tudi 10 °/o fleksibilnost med določenim uvozom opreme, 
repromateriala in blaga za široko potrošnjo, kar ustreza slovenskemu predlogu. 
Skratka, če bo predložena plačilna bilanca Jugoslavije in če bodo plačilnobilanč- 
ne politike republik sprejete, bo omogočeno uresničevanje slovenske resolucije. 
Toda, ker bodo s sprejetjem postopkov, ki danes še traja, žal, glede na to, da 
metodologija za ugotavljanje deviznega priliva po posameznih postavkah še ni 
usklajena, še težave, je po oceni naše delegacije možno sprejeti tudi začasno 
plačilno bilanco Jugoslavije in začasno plačilnobilančne politike republik, če bi 
bila osnova predloženi osnutek, uresničevale pa bi ga po dvanajstinah, ali pa 
vsaj sprejeli naše uvozno-izvozne obveze samo za izvoz in uvoz blaga, kjer 
metodologija ni sporna. Eno ali drugo namreč zagotavlja, da bi 3. januarja 1979. 
leta organizacije združenega dela lahko normalno poslovale. 

Menimo, da je to tisti minimum, s katerim lahko damo jutri soglasje k re- 
soluciji, ko bo na dnevnem redu Zbora republik in pokrajin. 

Še nekaj besed o proračunu. Rebalans federacije za leto 1978 je usklađen, 
razen vprašanja oškodovanosti Slovenije pri sprejetju proračuna za leto 1978 za 
8 starih milijard dinarjev, ker so bili uporabljeni začasni in ne končni podatki, 
kot zahteva zakon o financiranju federacije. Na zborih jutri bomo vztrajali, 
da se to vprašanje reši. 

Obseg proračuna federacije za leto 1979 je, razen že omenjene zahteve Ko- 
sova, usklađen in znaša 99 milijard 409 milijonov dinarjev. To pomeni poveča- 
nje za 18,8 % nasproti lanskemu letu, vendar pomeni tudi usklađenost s pora- 
stom družbenega proizvoda, če se upošteva deflator pri korekciji cen. Ni pa 
usklajen obseg prispevka republik. Nekaj delegacij namreč še zahteva, naj se 
obseg prispevkov republik zmanjša za 190 milijonov, tako da bo predstavljal 
okoli 37 % povečanje, ker samo to po ocenah večine, omogočajo nedavno spre- 
jete spremembe davka pri energetskih gorivih. 
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Po včerajšnjih stališčih bo Zvezni izvršni svet to zmanjšanje sprejel. V vsa- 
kem primeru Slovenija ne bo prispevala več, kot je predvideno v osnutku, 
temveč celo nekaj manj. Točno številko, upam, bomo dobili med sejo, in lahko 
glasovali za naš predloženi proračun. Procent izvajanja sredstev za povračila 
izvršenega izvoza je usklađen in znaša 52,19 % predvidenih carin in taks. To 
pomeni tak obseg sredstev kot v letu 1978, povečan za nekaj več kot 5%, kot 
je predvideno povečanje izvoza. 

Emisija za deficitarno financiranje federacije je, kot že rečeno, zmanjšana 
za okoli eno milijardo in znaša po zadnjem predlogu 8451 milijonov, kar pomeni, 
da je naša pripomba delno uveljavljena. 

Želim ugotoviti, da sprejetje tako uskladenega proračuna federacije, ki bo 
danes verjetno potrjen, omogoča tudi sprejetje proračuna Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Prosim, da poročilo, čeprav ni dokončno in 
popolno, sprejmete in naše delo odobrite! Hvala lepa! 

Predsedujoči Emil Tomažič: Hvala tudi tovarišu Bulcu! S tem zaklju- 
čujem skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora. 

Zbori nadaljujejo z delom na ločenih sejah. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.45.) 



3. seja 

(23. novembra 1978) 

Predsedovala; Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 3. sejo Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije in predlagam, da Skupščina sprejme za današ- 
njo sejo naslednji dnevni red: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij, 

2. odobritev zapisnika 2. seje Skupščine, 
3. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 v letu 1979, 
4. osnutek izhodišč za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu, 
5. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike na 

področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
19/75), 

6. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 
zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v 
tujini in za njihovo vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1977, 

7. osnutek samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za financi- 
ranje dela Skupnosti socialnega varstva Slovenije in predlog finančnega načrta 
za leto 1979, 

8. osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov, 
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 

lidih, 
10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za sever- 

no mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 
do 1918, 

11. osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, 
12. družbeni dogovor in samoupravni sporazum o skupnih osnovah in me- 

rilih za določanje osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov delegatov ter 



3. seja 713 

voljenih in imenovanih funkcionarjev v skupnostih socialnega varstva v SR Slo- 
veniji, 

13. vprašanja in pripombe delegatov, 
14. razno. 
Vprašujem delegate, če se s predlaganim dnevnim redom strinjajo. Kdor je 

za predlagani dnevni red, maj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev ter na poročila teh komisij. 

Če dovolite, bi predlagala, da bi bili v Komisiji za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov delegati iz občinskih skupnosti so- 
cialnega varstva Celje, Domžale in Grosuplje. Se Zbor uporabnikov strinja s tako 
sestavljeno komisijo? Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora 
uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

V sestav Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
izvajalcev pa predlagam delegate iz občinskih skupnosti socialnega varstva 
Ribnica, Ravne in Radovljica. 

Kdor je za tak sestav Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora izvajalcev, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora iz- 
vajalcev dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta obe komisiji soglasno izvoljeni. 
Prosim izvoljene člane obeh komisij, da pregledajo pooblastila in dajo 

poročilo o sklepčnosti današnje seje. 
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 8., 
9. in 10. točko dnevnega reda. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prehajamo na 8. točko dnev- 
nega reda, na osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov. 

Prosim sekretarja Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano tovariša Iva Marenka, da poda uvodno obrazložitev k osnutku zakona! 

Ivo Mare n k: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V obravnavi je zakon, ki je doživel v preteklih nekaj mesecih od javne 
razprave v okviru Socialistične zveze do zadnjih razprav, ki so tekle v Skup- 
nosti starostnega zavarovanja kmetov in vaši skupnosti, pa tudi v Skupščini SR 
Slovenije, največ polemik in pripomb. Zategadelj imam za dolžnost, da poskušam 
glede nekaterih pripomb, ki so bile izredno težke, obrazložiti nekatere rešitve 
iz tega zakona, kajti ta zakon vendarle dolgoročneje posega v razreševanje 
socialnih vprašanj na tem področju, ki je bilo vseskozi po vojni izredno ob- 
čutljivo in ki s krepitvijo materialne baze celotne družbe postaja še bolj ob- 
čutljivo kot določena vrsta socialne usedline. Pri tem bi želel posebej opozoriti 
na političen dogovor, sprejet v Sloveniji leta 1970, ko je bila druga konferenca 
Zveze komunistov, na kateri smo se jasno dogovorili, naj bi bila baza za raz- 
reševanje socialnega vprašanja kmetov prispevek iz njihovega lastnega dohodka 
za celotno pokrivanje njihove osebne materialne in socialne varnosti ter seveda 
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za pokrivanje skupne in splošne porabe. Sistem, ki je bil leta 1972 sprejet v 
okviru zakona o združevanju kmetov itn pozneje v zakonu o invalidskem in 
pokojninskem zavarovanju, je doživel določeno afirmacijo in ima na tej osnovi 
določeno število kmetov že urejeno svojo socialno varnost. Pri tem velja posebej 
poudariti, da moramo vsem tistim kmetom, ki bodo v bodoče profesionalno 
opravljali kmetijsko dejavnost, graditi pozicije na ta način, da bodo na tej 
podlagi ustvarjali svojo varnost, kar seveda pomeni v procesu nadaljnje deagra- 
rizacije, v procesu združevanja znotraj celotnega kmetijstva. 

Drugi vidik reševanja te socialne varnosti zajema tako imenovane socialne 
usedline kmečkega vprašanja iz preteklosti, pri čemer se je s hitrim razvojem 
kmetijstva iin z deagrarizacijo ustvaril določen sloj kmetov, ki zaradi starosti ali 
drugačne delovne nezmožnosti ni več sposoben opravljati dejavnosti kot poklic 
ali pa razpolaga s premalo zemlje, da bi se lahko v procesu združevanja vklju- 
čeval v združeno delo in si na tej bazi zagotavljal socialno^ varnost. Zaradi tega 
je bilo pred leti uvedeno starostno zavarovanje kmetov. Tu velja opozoriti, da 
je trenutno morda najpomembnejši problem, gledano dolgoročno, približno 
250 000 ha, se pravi četrtina vseh kmetijskih površin v Sloveniji, ki se zarašča. 
Če tu ne bomo ustrezno ukrepali kot nacija, najbrž ne bomo uspeli zagotoviti, 
da bi to v bistvu z delom pridobljeno vrednoto ohranili za daljše časovno ob- 
dobje. V tem smislu velja opozoriti na ustavno dikcijo, da je zemlja dobrina 
posebnega družbenega pomena pod posebnim zakonskim varstvom in v tem 
smislu obstaja obveznost vseh nas — govorim o Sloveniji kot celoti — da sku- 
šamo tudi prek razreševanja določenih socialnih vprašanj omogočiti, da bi se ta 
zemlja ohranila. 

Končno velja opozoriti tudi na dejstvo, da je vendarle na podlagi razvoja 
kmetijstva in celovitega razvoja te družbe dobršen del akumulacije v povojnem 
obdobju izhajal s tega področja in da na ta način vsi ostajamo v določenem 
smislu dolžniki tega sloja in v tem smislu toliko bolj zavezani, da prek reševanja 
socialnih vprašanj zagotavljamo večjo skladnost celovitega družbenega razvoja, 
upoštevajoč skladnost tudi v socialnem razvoju. To je temeljni razlog za obli- 
kovanje tega zakona, zlasti še ker je bil sprejet v okviru Zveze komunistov in 
v okviru Socialistične zveze v letu 1976 in 1977 političen dogovor. Prvotna za- 
misel o zakonu je tekla vseskozi do zadnjega zasedanja republiške skupščine, in 
sicer v to smer, da bi to možnost sicer uveljavili za vse kmete v Sloveniji, ki 
oddajo zemljo katerikoli družbeni pravni osebi in si na tej bazi zagotavljajo 
preživnino v bistvu, s kupnino, ki se izplačuje do smrti. Pri tem je pričakovati, 
da bo v določenem smislu prišlo do potrebe, da se temu pridruži določen del 
družbene solidarnosti. Vendar pa mislimo, da je osnova tej rešitvi vendarle 
samofinanciranje na podlagi interesa družbenih pravnih oseb za tako prevzeto 
zemljo. Pri tem bi še posebej poudaril, da to seveda pomeni, da bo z vidika po- 
sameznih kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacij ali pa tudi občin ta 
interes obstajal v pretežni meri na ravninskem področju, zategadelj je obseg 
urejevanja socialne varnosti ostarelih kmetov bistveno omejen na tista področja, 
kjer bo s kupnino moč zagotoviti sredstva za take vrste socialno varnost. 

V tem smislu je bila temeljna pripomba, ki se je vseskozi pojavljala že 
v razpravi v Socialistični zvezi in v razpravi v Republiški skupščini, zlasti pa 
v nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih, da bi bilo potrebno zagotoviti 
možnost celovite socialne varnosti za vse kmete v republiki in jo začeti posto- 
poma uveljavljati. Z drugimi besedami, to se pravi tudi v hribovskih in kraških 
območjih, kjer obstaja velika nevarnost, da bo zemlja ostala opuščena in da 
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se bodo kmetje zaradi starosti kmalu srečali s težkimi socialnimi problemi — 
povprečna starost, kot veste, izrazito narašča — s problemi torej, od katerih 
mnoge že danes rešujete v vaših občinskih skupnostih. V tem smislu smo se na 
podlagi nekaterih dodatnih političnih konzultacij v republiki odločili, da vam 
predlagamo v soglasje, da bi poskušali že v tem zakonu dati to možnost vsem 
ostarelim kmetom v republiki. Na kratko bom opisal, kako poskušamo stvari, 
ko gre za kmete, pri katerih ne bo velikega interesa družbenih pravnih oseb za 
prevzem njihove zemlje, urejati na nekoliko specifičen način. 

Menimo, da: bi morala kmetijska zemljiška skupnost v občini kot temeljna 
skupnost obdelovalcev zemljišč, ki v skladu z ustavo in v imenu občine prev- 
vzema skrb za zemljo, prevzeti nase bistveno večjo skrb za oblikovanje in izva- 
janje programov obdelovanja zemlje, v tem smislu pa tudi za oblikovanje pro- 
gramov prevzemanja zemljišč. Pri tem računamo s tem, da ima vsaka zemlja, 
tudi taka, določeno rento in da ta renta lahko služi kot temeljna podlaga za za- 
gotovitev socialne varnosti. Predvidevamo torej, da bi v okviru splošnih druž- 
benih načel zagotovili, da bi ta renta, glede na to, da v določenih primerih kmet 
ni več sposoben obdelovati zemlje, postala osnovna oblika za pokrivanje pre- 
živnine v takih območjih, poleg tega pa bi morali v okviru sistema družbenega 
dogovarjanja o temeljih planov in samoupravnega sporazumevanja in glede 
na to, da se bodo ti problemi omejili le na nekatere občine v republiki, zago- 
toviti določen obseg širše družbene solidarnosti. Ta zemlja pa bi po smrti se- 
danjega lastnika prešla v družbeno lastnino. 

Pri tem vgrajujemo korektiv, ki mislimo, da je smotrn: Dediči, ki morajo 
prevzeti po normativih, ki veljajo v naši družbi, določene obveznosti glede skrbi 
za ostarele svojce, lahko na podlagi posebnega postopka, ki naj bi bil z zakonom 
predviden, izjavijo, da prevzemajo skrb za ostarele svojce, s čimer odpade po- 
treba za skrb širše družbene skupnosti za take ljudi. S tem si zadržijo- možnost 
dedovanja. Ce pa so njihovi ostareli svojci dobivali preživnino iz naslova pre- 
živninskega varstva, pa lahko dediči dedujejo samo v primeru, če povrnejo 
družbi vsa sredstva, ki so jih njihovi svojci dobili iz tega naslova. Predvidevamo, 
da bi se tako obseg zemlje, ki bi sicer propadla, bistveno zmanjšal. Očitno je, 
da dobršen del ljudi prihaja v hribovska območja predvsem zaradi dedovanja. 

Menimo, da bi veljalo še posebej opozoriti, da ne pričakujemo, da bi bilo 
treba za vso to zemljo, to je 240 000 hektarjev, ta vprašanja reševati na tak 
način. Ocenjujemo, da bi prišlo v poštev morda manj kot polovica te zemlje. 
Mislimo pa, da glede na tradicionalno navezanost Slovencev na zemljo, ki je še 
nismo prerasli, obstaja velika verjetnost, da bo te zemlje manj in da bo obseg 
potrebnih družbenih sredstev, ki naj bi jih zagotavljali za ta namen, manjši. 

Poleg tega predlagamo glede na obveznost iz dogovora o temeljih planov za 
to srednjeročno obdobje, da naj bi se ta možnost začela uveljavljati skladno 
s sklenitvijo dogovora o temeljih planov za naslednje srednjeročno obdobje in 
ko bodo sklenjeni ustrezni samoupravni sporazumi v ustreznih skupnostih. To 
pomeni, da ne ocenjujemo, da bi bilo možno v okviru sedaj planiranih in zago- 
tovljenih sredstev rešiti ta vprašanja. Poleg tega pa opozarjamo, glede na iz- 
kušnje iz leta 1972, ko smo uvedli možnost polnega pokojninskega zavarovanja 
kmetov na podlagi lastnega prispevka, da ogrevanje za nove rešitve nekaj časa 
traja. Zato naj bi do leta 1980 opravili potrebne strokovne priprave, zlasti v 
kmetijskih zemljiških skupnostih in občinah, ter nato v okviru dogovarjanja o 
sistemu in politiki skupne porabe za celotno obdobje od 1980. leta naprej to 
razrešili na podlagi znanih številk in podatkov v okviru sistema, ki bo veljal 
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za naslednje srednjeročno obdobje. Pri tem sami boljše veste od mene, ki sem 
samo kmetijec, da bodo najbrž na tem področju potrebne še tudi določene do- 
graditve sistema in da bo v tem okviru moč najti ustrezne rešitve. 

Ce kot predstavnik Izvršnega Sveta skušam interpretirati vaše dosedanje 
razprave v ustreznih skupnostih, potem sem seveda prepričan, da boste te 
zahteve, ki so bile izredno ostro postavljene v dosedanjih razpravah, podprli. 
In če jih boste podprli, vas prosim, da poskušamo skupaj do leta 1980 in za 
kasneje najti ustrezne rešitve. 

In na koncu, glede na to, da je Skupnost starostnega zavarovanja kmetov 
imela k osnutku tega zakona, ki je bil predložen Republiški skupščini v spre- 
jetje, relativno veliko pripomb, se seveda čutim dolžnega, da vas obvestim, 
da smo s tovariši iz te skupnosti našli skupen jezik in večino pripomb ne- 
posredno vgradili v besedilo predloga zakona. Tam pa, kjer smo skupno ugo- 
tovili, da določenih rešitev ni mogoče uveljaviti, smo se na nek način spora- 
zumeli, da so te rešitve bodisi nesmotrne ali pa v tem trenutku neizvedljive. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še predsednico naše Ko- 
misije za sistem in zakonodajo tovarišico Zatlerjevo, da poda poročilo naše 
komisije k temu osnutku zakona! 

Antonija Zatler : Komisija za sistem in zakonodajo je obravnavala 
osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov na svoji seji 16. novembra 
tega leta. Glede na široko razlago razpravljalca pred menoj mislim, da je 
osnovni zaljuček, ki ga je vredno posredovati, ta, da je komisija sama ocenila, 
da je temeljna pripomba, ki se nanaša predvsem na celovitejše socialno varstvo 
kmetov, na mestu. Menila je, da ima le omejeno število' kmetov takšno zem- 
ljišče, ki je dovolj zanimivo za družbene pravne osebe, da bi si ga te pri- 
dobile proti kupnini. Pri tem se je zastavljalo vprašanje, kaj bo s socialno 
varnostjo tistih kmetov, ki imajo hribovita zemljišča, ta pa za družbene pravne 
osebe niso zanimiva, čeprav pri nas ne bi smelo biti za obdelavo oziroma za 
kmetijske, gozdarske ali gradbene namene nezanimivih zemljišč. Komisija je 
sprejela sklep, da v bistvu podpira osnutek zakona s predpostavko, da bo vrsta 
zakonov urejala široko paleto socialne varnosti, za kar smo dobili zagotovilo 
tudi od razpravljalca pred menoj, ki je omenil, da se bodo kompleksna vpra- 
šanja reševala tudi z ostalimi sistemskimi zakoni. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima tovariš Slavko Kobe, delegat Skupnosti socialnega varstva 
obine Ljubljana-Vič-Rrudnik! 

Slavko Kobe: Skupščina socialnega varstva občine Ljubljana-Vič- 
Rudnik je na svoji seji v torek obravnavala osnutek tega zakona ter ga v celoti 
podprla. Vendar je bila v razpravi zelo poudarjena ugotovitev, da ta zakon 
predstavlja le eno od oblik reševanja kmečke socialne problematike in nima ne- 
kega sistemskega pristopa. Postavlja se namreč vprašanje tistih kmetov, katerih 
zemlja ni zanimiva oziroma družba nima zanjo interesa. Teh primerov pa je 
tudi v naši občini, ki je po svoji zemljiški sestavi do tretjine mestna in do 
dveh tretjin kmečka, precej. Zato je razumljivo, da se je to vprašanje po- 
stavljalo kot osnovno. V celoti pa naša skupnost podpira osnutek tega zakona in 
pričakuje, da bo, kot je že rekel tudi republiški sekretar za kmetijstvo, socialna 
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varnost tistih kmetov, katerih zemlja ni toliko zanimiva, urejena z drugimi 
rešitvami. 

Kar pa zadeva vprašanje financiranja, predvideva osnutek, da bo Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja 
kmetov sklenila nekak sporazum o kritju izpada dohodka za pokritje prispev- 
kov za starostno zavarovanje kmetov in za zdravstveno varstvo, česar bi bili 
upravičenci do preživnine oproščeni. Naša skupščina meni, da je uvedba takega 
sporazuma nemogoča, kajti taka solidarnost se opredeljuje neposredno samo 
s samoupravnim sporazumom vseh delavcev v združenem delu. Tovariša se- 
kretarja sem razumel, da so tudi to vprašanje upoštevali pri sestavi predloga 
zakona. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
delegatka Skupnosti socialnega varstva iz Kopra tovarišica Dunja Jerman! 

Dunja Jerman: Najprej mi dovolite, da opravičim naše delegate, ker 
se niso udeležili seje 29. septembra. Udeležili se je niso zaradi reorganizacije 
obalne skupnosti v občinske skupnosti. Ta postopek je bil dolgotrajen in skup- 
ščina ni bila v tistem trenutku formirana. 

Kar pa zadeva zakon o preživninskem varstvu kmetov, opozarjamo Za- 
konodajno-pravno komisijo, da naj ponovno prouči ta zakon s posebno skrbjo, 
ker 2. člen tega zakona predvideva, da nekdo lahko dobi ali odda lastninsko 
pravico z osebnim izjavljanjem. Prvi obligacijski zakon v Jugoslaviji od 
1. 10. 1978 pa takšne oblike osebnega izjavljanja ne pozna. Isto velja za 3. 
alineo 6. člena, kjer je prav tako govora o osebnem izjavljanju, pri čemer 
menimo, da to ni potrebno, ker gre za pravne posle med živimi dediči. Tudi 
tu ne bi prišlo v poštev osebno izjavljanje, lahko pa to privede tudi do prak- 
tičnih težav, ker če dedič noče preživljati staršev, noče pa se odpovedati de- 
diščini, pride v 50 % primerov do tega, da ne bomo našli rešitve. Prav tako 
predlagamo, da se v 7. členu izraz »kupnina« nadomesti z izrazom »nado- 
mestilo«. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Kdo želi besedo? Besedo ima de- 
legatka Občinske skupnosti socialnega varstva Velenje tovarišica Lea Lukič! 

Lea Lukič: Osnutek zakona sicer v 8. členu navaja, da je višina pre- 
živnine odvisna od tržne vrednosti zemljišča in starosti upravičenca ob od- 
daji zemljišča, prav tako pa določa tudi minimum te preživnine. Kljub 9. členu, 
ki govori o povečanju osnovne preživnine pod določenimi pogoji, pa ni nikjer 
razvidno, kolikšna je ta osnovna preživnina. Menimo, da bi moral biti zakon 
v 8. členu bolj konkreten. Navajal naj bi, koliko odstotkov od tržne vrednosti 
zemljišča se šteje za odmero višine preživnine. 

Prav tako naj se točno formulira 9. člen, ki govori o pogojih za povečanje 
preživnine ter o tem izračunu, in sicer tako, da bo lahko vsak zainteresiranec 
sam izračunal to povečanje. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Še kdo želi besedo? Besedo ima 
delegatka Skupnosti socialnega varstva Radlje ob Dravi tovarišica Anica 
Maček! 
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Anica Maček: Naši delegati zastavljajo vprašanje, zakaj je v zakonu 
o preživninskem varstvu kmetov določena starost 60 in 65 let. V socialnem 
skrbstvu se ta starost za družbeno pomoč, ki je edini vir preživljanja, znižuje 
na 60 let. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Verjetno bo treba vsa ta in podobna 
vprašanja proučiti med razpravo, ko se bo sprejemal predlog zakona. Besedo 
ima delegatka Skupnosti socialnega varstva Ormož tovarišica Zdenka Juri- 
šinec! 

Zdenka Jurišinec: Tudi v naši skupnosti se zastavlja vprašanje, 
čemu se v 6. členu osnutka zakona navaja kot pogoj starost 65 let za moške 
oziroma 60 let za ženske. Predlagamo, da se starostna meja zniža za moške od 
65 na 60 let in za ženske od 60 na 55 let. Hkrati predlagamo, da skupnost so- 
cialnega varstva predlaga skupnosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
kmetov, da se starostna meja za upravičence do pokojnine spremeni oziroma 
izenači z delavci, in sicer za moške 60 let ter za ženske 55 let, ker delavnik 
kmeta ne traja samo osem ur. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce nihče, potem prosim republiškega sekretarja za kmetijstvo tovariša Iva 
Marenka, če na zastavljena vprašanja odgovori! 

Ivo Marenk: Skušal bom odgovoriti na posamezna vprašanja, če mi 
bo to uspelo. Najprej bi želel predstavnico vaše zakonodajne komisije posebej 
opozoriti — če se nismo dovolj razumeli — da želimo vprašanje socialne var- 
nosti za ljudi na hribovskih področjih vgraditi v ta zakon, vendar skladno z 
realizacijo družbenega plana za naslednje obdobje. Drugače povedano, pri- 
pombe, ki so bile v tem smislu dane, smo sprejeli po nekaterih dodatnih po- 
litičnih konzultacijah, vendar dokler zaradi naše skupne obveznosti v dogo- 
voru o temeljih plana niso zagotovljena potrebna sredstva širše družbene 
solidarnosti in dokler niso izdelani strokovni programi, bi bilo o realizaciji 
nesmotrno razmišljati. Pri tem pa bi želel posebej opozoriti, da smo iskali 
tudi podatke in ugotovili, da v tem primeru tudi ustrezne skupnosti, ki so se 
za to zavzemale, nimajo izdelanih programov. Tako mislim, da je prav, da 
gremo po pametni in normalni poti. V tem smislu vas prosim, da nas kot pri- 
stojna skupščina podprete. 

Težko pa bom najbrž odgovoril glede nekaterih pravnih vprašanj s področ- 
ja obligacijskih razmerij. Vendar tam, kjer gre za odnose v družini, ne moremo 
drugače, kot da zahtevamo neposredno soglasje tistih, ki so s tem ukrepom 
prizadeti. V tem smislu smo opravili veliko konzultacij s tovariši iz Zakono- 
dajno-pravne komisije in obstaja morda možnost, da v Skupščini to na kak 
drug način razrešimo. Menimo pa, da mora zaradi vseh možnih primerov, ki 
lahko nastopajo v družini, taka rešitev obstajati. 

Kar pa zadeva višino preživnine in izračun, pa bi želel opozoriti na dve 
stvari. Postopek za izračun smo poenostavili tako, da bo vsakdo lahko to iz- 
računal, ko bo ugotovil, kakšna je vrednost zemlje. Pri tem so dodani ustrezni 
odstotki, odvisno od starosti, kot je bilo to navedeno v osnutku zakona, računa 
pa se vrednost zemlje po kupnini, deljeno s 84. Pri tem smo izhajali iz aktu- 
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arskih računov, ki jih imajo ustrezne zavarovalne skupnosti. V tem smislu se 
da stvar zelo poenostaviti. 

Posebej pa bi želel nekaj reči glede starostne meje. Če izhajamo iz osnovne 
opredelitve samofinanciranja na tem področju, potem je dilema dokaj eno- 
stavna: ali znižati povprečno preživnino in s tem znižati starostno mejo, ali pa 
zvišati starostno mejo in iti na normalnejšo preživnino. Mislim pa, da bi bilo 
nesmiselno kmetu, ki je še delovno sposoben, dati 50 000 starih dinarjev, če 
bi znižali starostno mejo, ko lahko še ustvarja dohodek. Zato bomo vztrajali 
pri predlagani starostni meji, ker ni nobene potrebe, da se glede tega prilaga- 
jamo kakršnimkoli drugim predpisom, med drugim tudi zato, ker ta družba v 
tem trenutku ni tako bogata, da bi lahko zagotavljala takšna sredstva druž- 
bene solidarnosti, ki bi pokrila vse zahteve. Menim pa, da smo dovolj zreli, da 
bomo razumeli, da bomo tudi do tega prišli v določenem času, da bodo tudi 
starostna leta določena nižje, v skladu z razvojem celotnega pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja, ko bomo uspeli sredstva za tako kritje ustrezno 
povečati. Ob sedanjem nacionalnem dohodku pa kakih večjih možnosti ni. 
Zato bi tudi ne bilo prav razpravljati o primerjavah s katerimkoli drugim 
sistemom glede starostne meje kmetov ali pa njihove socialne varnosti. Tu 
gre za specifičen pristop, ki je vezan na določene rešitve. Izjema so le tako 
imenovane družinske preživnine, kjer gre za to, da se bodisi zakonec bodisi 
otroci znajdejo v povsem drugačnem položaju kot starostni zavarovanci kmet- 
je. Ti bodo predvidoma pretežno oddali vso zemljo in se bodo seveda znašli v 
enakem položaju kot delavci, ki uživajo pokojnino. V tem smislu menimo, da 
ni potrebe, da te stvari glede starosti spreminjamo že v tej fazi. 

Zavedam se tega, da ne bomo vsi zadovoljni in moram reši, da tudi sam 
nisem, vendar bomo v tem trenutku, glede na realne možnosti vendarle do- 
segli prve rešitve. Se posebej pa bi želel opozoriti, da glede na to, da se nam bo 
sčasoma reševanje socialnih usedlin kmečkega vprašanja, kot temu pravimo, 
se pravi nakopičene starosti, ki je 25 let nismo reševali, v bistvu zmanjševalo. 
Poleg drugega se nam bo s tem, da bo dobršen del kmetov na osnovi lastnega 
dohodka sam reševal svojo socialno varnost, zmanjšal tudi celoten obseg po- 
trebne solidarnosti za reševanje socialne varnosti teh, ki bodo še predstavljali 
socialno usedlino kmečkega vprašanja. Takrat pa bomo morda lažje razmi- 
šljali o večjih sredstvih za preživnine ob enakih sredstvih solidarnosti in ob 
drugačni starostni meji. V sedanjem trenutku pa mislim, da moramo biti 
dovolj zreli, da spoznamo, da realnih možnosti za širjenje v to smer tre- 
nutno ni. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli morda še kdo postaviti kakšno 
vprašanje? Ce nihče, potem predlagam, da Skupščina sprejme sklep, da sprej- 
memo predloženi osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov, s tem, da 
se pri izdelavi predloga zakona upoštevajo vidiki širše socialne varnosti, ki so 
identični s stališči, ki smo jih sprejeli že ob predlogu za izdajo zakona. Pred- 
lagam, da dopolnitve, ki jih predlagamo, posredujemo Skupščini SR Slovenije 
in predlagatelju zakona Izvršnemu svetu v obliki poročila s priporočilom, da se 
ti predlogi in stališča po možnosti upoštevajo pri izdelavi zakonskega predloga. 

Glede na to prosim, da Skupščina glasuje o sprejetju osnutka zakona sku- 
paj z dopolnitvami, ki naj se upoštevajo pri izdelavi predloga. Kdor je za ta 
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predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je osnutek zakona v naši skupščini soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. 

Prosim predstavnico Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov, da poda uvodno obrazložitev! 

Malči Žitnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih po- 
meni uskladitev veljavnega zakona z medrepubliškim dogovorom o skupnih 
kriterijih pri urejanju pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih in 
umrlih borcev, ki se urejajo s predpisi republik in avtonomnih pokrajin. 
Zakon pa se hkrati usklaja tudi z nekaterimi kasneje izdanimi zakoni, na 
primer z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka, z zakonom o splošnem 
upravnem postopku, z zakonom o družbenem varstvu otrok itd. 

Delno se z zakonom izboljšuje tudi nivo določenih oblik varstva vojaških 
invalidov. V Socialistični republiki Sloveniji je 10 421 osebnih in 10 879 dru- 
žinskih invalidskih upravičencev. Ob upoštevanju predloga Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije je predlagatelj pripravil prečiščeno 
besedilo osnutka zakona ter v posameznih členih z velikimi črkami označil 
predlagane spremembe in dopolnitve. 

Naj navedem nekatere pomembnejše spremembe in dopolnitve osnutka 
zakona: Starostna meja kot splošni pogoj za priznanje invalidskega dodatka 
se zniža za ženske od 55 na 50 let. Znesek manj kot 100 dinarjev, ki se kot 
dohodek ne upošteva, se veže na ustrezen odstotek mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov 10%. Za redni dohodek od kmetijske dejavnosti se 
šteje 40 % katastrskega dohodka, kar je nekako uravnoteženo s sedanjim dva- 
kratnim katastrskim dohodkom. 

Pravica do poklicne rehabilitacije, oskrbnine in zdravstvenega varstva 
med poklicno rehabilitacijo se prizna tudi osebam, ki jim ni bilo priznano 
svojstvo vojaškega mirovnega invalida iz naslova bolezni zaradi prenizkega 
odstotka invalidnosti, če znaša njihova telesna okvara po predpisih o vojaških 
invalidih najmanj 30 %. Variantni predlog je, da se znesek oskrbnine za čas 
poklicne rehabilitacije določi v višini 100 °/o povprečnega mesečnega osebnega 
dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji iz preteklega leta — prej je bilo to 
80%, oziroma po varianti II v višini 90 %> povprečnega mesečnega dohodka, 
kot velja za zaposlene občane, ki so na poklicni rehabilitaciji. 

Za realizacijo temeljnih zakonskih rešitev bi bilo potrebno zagotoviti v 
republiškem proračunu za leto 1979 12 162 627 dinarjev dodatnih finančnih 
sredstev. Za realizacijo zakona ob sprejemu variantnih rešitev pa po varianti 
I 13 865 000 dinarjev, po varianti II pa 13 014 257 dinarjev. 

Predlagatelj je upošteval pri izdelavi zakonskega osnutka pripombe in 
predloge pristojnih teles Skupščine SR Slovenije. Tako Komisije za vprašanja 
borcev NOV Skupščine SR Slovenije glede vštevanja take enote katastrskega 
dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do denarnih prejemkov po tem zakonu, 
da se z ozirom na novi izračun katastrskega dohodka ne bo poslabšal sedanji 
materialni položaj vojaških invalidov. 
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Osnutek upošteva tudi pripombe Zakonodajno-pravne komisije glede ro- 
ka za priznanje pravic do invalidskega dodatka po uveljavitvi tega zakona. 

Na predlog odborov za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ohranja osnutek zakona 
variantne rešitve, da se s tem daje možnost nadaljnje razprave o sprejetju 
bodisi osnovnih ali variantnih rešitev, čeprav so sicer variantne rešitve dobile 
podporo tako v organih Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije kot tudi pri Komisiji za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slo- 
venije. Izpadla je le varianta k 20. členu, po kateri bi bili oproščeni prispevka 
k stroškom za zdravila tudi tisti invalidski uživalci družinske invalidnine, ki 
ne prejemajo polnega invalidskega dodatka. 

Taka rešitev namreč ne sodi v zakon, ker se to področje ureja s samouprav- 
nimi sporazumi o pravicah in obveznostih iz zdravstvenega varstva. 

Predlagatelj je na predlog Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine 
SR Slovenije preučil tudi vprašanje možnosti, da bi se pri določanju pravice 
do invalidskega dodatka vštevali med dohodek samo dohodki invalidskega 
upravičenca in njegovega zakonca, ne pa tudi otrok in staršev, ki živijo z upra- 
vičencem v skupnem gospodinjstvu. Tak predlog je bil dan tudi za področje 
obščinskih priznavalnin. 

Predlagatelj ugotavlja, da je invalidski dodatek najpomembnejša oblika 
dopolnilnega varstva vojaških invalidov v republiki ter da ga je od 22 204 
invalidskih upravičencev prejemalo v letu 1977 7 316 oseb, in sicer polni in- 
validski dodatek 3709 upravičencev znižanega zaradi upoštevanih dohodkov 
pa 3607 oseb. V letu 1977 je bilo za invalidski dodatek porabljenih 160 380 065 
dinarjev ali povprečno na upravičenca 21 921 82 dinarjev letno. 

Tudi večina za leto 197(8 določenih sredstev v republiškem proračunu bo 
porabljenih za invalidske dodatke. 

Glede na 3607 oseb, ki že prejemajo zaradi upoštevanih dohodkov znižani 
invalidski dodatek ter bi ob upoštevanju dohodkov otrok in staršev imeli pra- 
vico prejemati višjega kot doslej oziroma polni invalidski dodatek, ter glede 
še na dodatno število upravičencev, ki bi na novo pridobili pravico, ter z 
ozirom na navedena finančna sredstva, ki se dajejo v ta namen, bi sprememba 
kriterijev pri priznavanju pravic do invalidskega dodatka v nakazani smeri 
zahtevala občutno povečana finančna sredstva in s tem dodatno finančno obre- 
menitev Socialistične republike Slovenije, ki ne bi bila v skladu z načeli re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega piana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980. Iz teh razlogov predlagatelj v zakon ni mogel vnesti določila, da bi se pri 
določanju pravice do invalidskega dodatka upoštevali med dohodki samo do- 
hodki invalidskega upravičenca in zakonca. 

V razpravi o osnutku zakona so člani pristojnih odborov in Komisije za 
vprašanja borcev NOV podprli variantne rešitve, ki jih vsebujeta 5. in 24. 
člen, kar je predlagatelj pri izdelavi predloga zakona tudi že upošteval. 

Predlagatelj tudi sprejema predlog skupščinskih teles, ki je bil dan k 
26. členu osnutka zakona, da se višina oskrbnine invalidu, ki je na poklicni 
rehabilitaciji in vzdržuje družino, ustrezno poveča, odvisno od števila vzdr- 
ževanih družinskih članov. 

Naj na koncu še povem, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na Svoji 
26. seji 21. novembra tega leta že sprejel tudi predlog zakona, ki je uvrščen 
na dnevni red sej zborov Skupščine SR Slovenije 25. decembra, in to zato, 
ker želimo, da bi ta zakon stopil v veljavo s 1. januarjem 1979. leta. 
46 
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Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim predstavnico predlagatelja, 
če bi dala sedaj obrazložitev še k 10. točki dnevnega reda, in sicer k 
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo 
v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn od 1912 do 1918. 

Malči Žitnik: Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobro- 
voljcih iz vojn od 1912 do 1918 vsebuje prečiščeno besedilo zakonskih določb, 
objavljenih v Uradnem listu SRS, št. 51/71 in 19/73. 

Besedilo se tudi zakonodajno-pravno usklajuje, iz dosedanjega zakonskega 
besedila pa se izločajo tiste določbe, ki so imele značaj prehodnih določb ter 
se ne uporabljajo več. 

Zakon določa, da borci za severno mejo in slovenski vojni dobrovoljci, ki 
nimajo pravice do zdravstvenega varstva po drugih predpisih, lahko uživajo 
zdravstveno varstvo po tem zakonu v enakem obsegu, kot je določen s pred- 
pisi o zdravstvenem varstvu. Zakon uvaja nov sistem določanja nadomestila za 
stroški letnega dopusta, ki naj bi znašalo vsako leto 75 °/o mejnega zneska 
najnižjih pokojninskih prejemkov, ki ga določi Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto. S tem se uvaja neke 
oblike avtomatizem pri določanju te pravice ter odpade potreba, da znesek vsa- 
ko leto z odlokom določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Kot varianta je predlagana sedanja ureditev, pri čemer se znesek nado- 
mestila za stroške letnega dopusta iz leta 1971 v višini 600 dinarjev nadomešča 
z valoriziranim zneskom za leto 1978 v višini 1748 dinarjev. 

Predlog za izdajo zakona s tezami so pristojna telesa Skupščine SR Slo- 
venije in vaša skupščina v celoti sprejeli, pri čemer pa sta Komisija za vpra- 
šanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
podprli temeljno besedilo k 3. členu, oba odbora za družbenoekonomske od- 
nose, Zbora združenega dela in Zbora občin, pa sta predlagala, naj ostaneta 
tudi v osnutku zakona temeljna in variantna rešitev ter naj se delegati v na- 
daljni razpravi odločijo o sprejetju ene ali druge rešitve. 

Predlagatelj je zato ohranil v 3. členu osnutka zakona tako temeljno kot 
variantno besedilo, sicer pa je vključil v besedilo osnutka ureditev, ki izhaja 
iz zakonskih tez. Podprt je bil tudi predlog, da se predloži zakon Skupščini 
SR Slovenije v prečiščenem besedilu. 

Glede na to, da so pristojna skupščinska telesa podprla osnovno rešitev 
v 3. členu, jo bo predlagatelj tudi vključil v predlog zakona. Kar pa zadeva 
predloge za razširitev pravic do brezplačne vožnje oziroma do vožnje s popus- 
tom tudi na spremljevalce, pa se predlagatelj v celoti strinja z mnenjem 
Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, da takih pravic 
nimajo niti prvoborci, nosilci »Partizanske spomenice 194)1«, narodni heroji 
itd., zato razširitev teh pravic za borce za severno mejo in slovenske vojne 
dobrovoljce ne bi bila sprejemljiva. 

Predlagatelj tudi pripominja, da v primerih, ko te osebe uveljavljajo pra- 
vice iz zdravstvenega varstva ter potrebujejo na potovanju spremljevalca, 
lahko uveljavljajo na podlagi predpisov o zdravstvenem varstvu pravic do brez- 
plačne vožnje tudi za spremljevalca. 

V zvezi s pripombo, da se pravica do voženj s popustom ne izkorišča, pa 
lahko navedemo podatek, da je od 1680 upravičencev, borcev za severno mejo 
in dobrovoljcev, izkoristilo v letu 1978 do 31. oktobra brezplačno ali znižano 
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vožnjo v razne kraje Jugoslavije 531 upravičencev. Do tega datuma je Re- 
publiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov dobil v pla- 
čilo različne račune transportnih podjetij v višini 183 821 dinarjev. To navajam 
zaradi tega, ker je močna težnja, da se ta pravica nadomesti v drugi obliki. 

V zvezi s predlogom, naj bi se borcem, ki ne izkoristijo brezplačne vožnje, 
dalo denarno povračilo, je treba reči, da pri nobeni kategoriji borcev ni bil 
doslej uporabljen tak sistem, da bi namesto omogočene brezplačne vožnje ali 
pa vožnja s popustom dali denarno nadomestilo. Sicer pa mislimo, da je to 
tudi praktično nemogoče izvesti, ker so te vožnje opravljene na najrazličnej- 
ših relacijah in ob najrazličnejših cenah po vsej Jugoslaviji. Predlagatelj 
tega predloga iz prav teh razlogov ni mogel upoštevati in ga vnesti v osnutek 
zakona. 

Sicer pa ponavljamo to, kar sem že rekla pri prejšnjem zakonu, da je 
Izvršni svet je kot predlagatelj osnutka zakona tudi v tem primeru predlog 
zakona že sprejel in bo ta obravnavan na sejah zborov Skupščine SR Slo- 
venije 25. decembra tega leta. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam najprej razpravo v zve- 
zi z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 
lidih. Kdo želi razpravljati? (Nihče se ne javi.) Če ni razprave, predlagam, da 
Skupščina na današnji seji sprejme predloženi osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, vključno s predlogi, ki so jih dala 
pristojna skupščinska telesa. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina osnutek tega zakona soglasno sprejela. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 
1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918. 

Ker smo uvodno obrazložitev k temu osnutku zakona slišali že pri prejšnji 
točki, pričenjam razpravo o osnutku zakona. Kdo želi besedo? (Nihče se ne 
javi.) Ce nihče, potem menim, da Skupščina lahko sprejme tudi ta osnutek 
zakona. 

Kdor je za osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih 
za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz 
vojn 1912 do 1918, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina tudi osnutek tega zakona soglasno sprejela. 
S tem je bil postopek enakopravne obravnave in sklepanja o 8., 9. in 10. 

točki dnevnega reda skupaj z zbori Skupščine SR Slovenije opravljen. 
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(25. decembra 1978) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.45. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 4. redno sejo Skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije. Za današnjo sejo predlagam naslednji 
dnevni red: 

1. izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila komisij, 

2. odobritev zapisnika 3. seje Skupščine, 
3. predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976-1980 v letu 1979, 
4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 

kojninskem in invalidskem zavarovanju, 
5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 

rostnem zavarovanju kmetov, 
6. predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku, 
7. predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 

izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo zavezan- 
ci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 

8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 
validih, 

9. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 
severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912 do 1918, 

10. predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov, 
lil. informacija o zagotavljanju socialne varnosti invalidnim osebam v SR 

Sloveniji, 
12. osnutek delovnega načrta Skupnosti socialnega varstva Slovenije za 

leto 1979 in osnutek finančnega načrta za leto 1979, 
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13. predlog samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnih finančnih, 
administrativnih in drugih tehničnih služb nekaterih samoupravnih interesnih 
skupnosti na ravni republike, 

14. vprašanja in pripombe delegatov, 
15. razno. 
Ta dnevni red je nekoliko drugačen od tistega, ki ste ga prejeli z vabilom 

za sejo. Zato vas prosim, da z razumevanjem sprejmete ta dnevni red, ki je 
nekoliko dopolnjen. Ima morda kdo še kak dopolnilni predlog ali pripombo k 
predlaganemu dnevnemu redu? (Nihče se ne javi.) Če nihče, potem prosim, 
da predlagani dnevni red potrdite z dvigom rok. Kdor je za predlagani dnevni 
red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 

izvajalcev ter poročila komisij. 
V Verifikacijsko komisijo Zbora uporabnikov predlagam delegate iz občin- 

skih skupnosti Hrastnik, Idrija in Ilirska Bistrica. Prosim Zbor uporabnikov, 
da o tem predlogu glasuje. Kdor je za predlagani sestav komisije, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija Zbora uporabnikov soglasno 
izvoljena. 

V Verifikacijsko komisijo Zbora izvajalcev pa predlagam delegate iz ob- 
činskih skupnosti Piran, Radovljica in Ravne. Prosim Zbor izvajalcev, da o 
tem predlogu glasuje. 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 Verifikacijska komisija Zbora izvajalcev soglasno 
izvoljena. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 3. seje Skupščine. 

Zapisnik 3. seje Skupščine ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ima 
morda kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Nihče se ne javi.) Če nihče, potem 
predlagam, da zapisnik 3. seje potrdite z dvigom rok. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina odobrila zapisnik 3. seje Skupščine. 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu 362. 

členu ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije 4., 
5., 6., 7., 8., 9. in 10. točko dnevnega reda. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prehajamo na 4. točko dev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Opozoriti moram, da smo z gradivom poslali najprej osnutek, kasneje pa 
tudi predlog zakona. Prosim predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije tovariša Rada Mikliča, da poda obrazložitev k predlogu zakona. 
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Rado Miklič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred vami je predlog za novelizacijo zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Takoj naj opozorim, da je sestavni del te novele tudi novela za- 
kona o delovnih razmerjih. Te novele sicer vaša skupščina ne sprejema, ne- 
ogibno pa je treba to novelo vključiti v obrazložitev predlagane novele za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, kajti obe noveli tvorita zaokroženo vsebinsko celoto. 

Obe noveli imata poglavitni namen, da se v bodoče prepreči možnost 
dvojnega statusa. Nihče ne more biti hkrati upokojenec in delavec v delovnem 
razmerju. To načelo velja za vse, ki so zavarovani v Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja SR Slovenije, in tudi za tiste vojaške zavarovance, 
za katere se po zveznih predpisih uporablja republiška ureditev. Od tod si- 
stemsko najpomembnejša določitev, po kateri upokojenec, ki sklene delovno 
razmerje, postane delavec v združenem delu z vsemi pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi delavca, se torej, kot smo vajeni reči, reaktivira po samem 
zakonu. Ponovna sklenitev delovnega razmerja ima za posledico njegovo re- 
aktivizacijo. Za ta čas, ko dela kot delavec v delovnem razmerju, pa ne more 
hkrati z osebnim dohodkom za opravljeno delo prejemati še pokojnine. V 
tem času, ko dela kot delavec v združenem delu, izplačevanje pokojnine po- 
čiva. Izplačevanje se zopet obnovi, ko tak delavec preneha z delom v delovnem 
razmerju. 

Naj v tej zvezi pripomnim glede na različne govorice, da se upokojencu ne 
ukine pokojnina, ampak da samo uživanje začasno počiva. 

V zvezi s tem naj opozorim na dvoje zelo pomembnih določb. Če upoko- 
jenec nima polne pokojninske dobe, to je 40 oziroma 35 let in borci*35 oziroma 
30 let, se mu čas te zaposlitve šteje za odstotno povečanje že uveljavljene 
pokojnine. To pomeni, da se mu pokojnina za vsako leto dela, ko je reaktivi- 
ran, poveča za 2 % pokojninske osnove. Prav tako se takemu upokojencu do- 
hodek iz te zaposlitve upošteva v pokojninsko osnovo in ima pravico do nove 
odmere pokojnine. 

In drugo pomembno določilo: Če ima upokojenec že polno pokojninsko 
dobo, potem se mu osebni dohodek iz te zaposlitve lahko upošteva za novo 
odmero pokojnine, lahko pa se mu že odmerjena pokojnina poveča za vsako 
leto ponovne zaposlitve v delovnem razmerju, če tako predvideva statut Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije. To pa je 1 % do 
5 % pokojnine. Naj pa takoj pripomnim, da ostane za borce NOV pred 9. 9. 1943 
oziroma pred 13. 10. 1943 določba 24. člena, ki je bila sprejeta pri prejšnji 
novelizaciji, ki posebej ureja samo njihovo reaktivizacijo in pravice po končani 
zaposlitvi. 

2e omenjene določbe kažejo na temeljni smoter predlaganih sprememb in 
dopolnitev, namreč omogočiti, da delavec ostane aktiven, dokler mu to do- 
puščajo njegove delovne in strokovne sposobnosti in njegove zdravstvene 
razmere. Onemogočen je samo dvojni status. Da ponovim: nihče ne more biti 
istočasno delavec v delovnem razmerju in upokojenec, tako da bi istočasno 
prejemal osebni dohodek in pokojnino. Od tega načela ni izjeme. 

Upoštevaje ta poglavitni smoter so odpadle iz predloga zakona vse tiste 
/ številne omejitve, ki ste jih lahko prebrali v osnutku zakona o delovnih raz- 

merjih, češ lahko skleneš delovno razmerje, vendar ne boš smel delati tega, 
tega in tega. Ta omejitev sedaj odpade. Upokojenec lahko torej sklene delovno 
razmerje in opravlja vsa dela, za katera je strokovno in zdravstveno sposoben, 
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z edino pravno posledico, da mu za ta čas izplačevanje pokojnine počiva. Kam 
in kako bodo zaposlili reaktiviranega upokojenca, da uporabim ta izraz, je 
stvar interne odločitve tako upokojenca kot delavcev temeljne organizacije, 
pa seveda tudi kadrovskih razmer. Upoštevaje socialne in humane vidike ter 
pomen, ki ga ima delo s socialno-medicinskega vidika za človeka, ne glede na 
starost, odpira novela zakona o delovnih razmerjih možnost za novo obliko 
tako imenovane pogodbe o delu. Delavci v temeljni organizaciji določijo v 
samoupravnem splošnem aktu dela, ki jih lahko opravljajo upokojenci po 
pogodbi o delu, ki lahko traja največ 20 ur tedensko. Poudarjam, da je to nova 
oblika pogodbe o delu, namenjena predvsem temu, da se upokojencem, ki se ne 
želijo ali ne morejo reaktivirati, se pravi, ki niso več sposobni skleniti de- 
lovnega razmerja in prevzeti vse obveznosti, da se jim vendarle omogoči za- 
poslitev. V takem primeru pa upokojenec prejema poleg pokojnine še do- 
govorjeno plačilo za opravljeno delo po pogodbi o delu. Pri tem naj poudarim, 
da to plačilo nima pravne narave osebnega dohodka. 

V vseh dosedanjih razpravah v pristojnih telesih Skupščine je bila ta 
zamisel deležna vse podpore in je sedaj v predlogu za novelo zakona o delovnih 
razmerjih. Omenjam pa jo zaradi tega, da je tembolj jasno stališče, da nimajo 
predložene novele nobenega namena kogarkoli administrativno siliti v pokoj. 
To naglašam zaradi tega, ker je bilo doslej slišati precej kritik ravno zaradi 
napačno razumljenega namena tega zakona. 

Omeniti moram še neko pomembno stvar. Znano je, da so upokojenci mo- 
rali plačevati tako imenovani posebni prispevek. Novela zakona ta posebni 
prispevek sedaj razveljavlja. S tem se odpravlja dvojno obdavčevanje upoko- 
jenčevega oziroma delavčevega dohodka. Pripravlja pa se ustrezen družbeni 
dogovor o davkih občanov, ki bo na enoten način uredil znova vse osnove, po 
katerih se obračunava davek od osebnega dohodka. 

Zakon o delovnih razmerjih oziroma njegova novela pa prinaša še nekaj 
pomembnega. Delavcu, ki izpolni pogoje za polno osebno pokojnino, v načelu 
po zakonu o združenem delu preneha delovno razmerje po zakonu, razen če 
tega zakon drugače ne določa. Drugače pa določa naš zakon o delovnih raz- 
merjih, ki pravi, da mu delovno razmerje preneha, razen če se delavec in de- 

* iavci temeljne organizacije sporazumejo, da nadaljuje z delovnim razmerjem. 
To je nov dokaz, da formalnega upokojevanja in priganjanja v pokoj ni. 

Pri tem pa velja opozoriti še na dvoje: Prvič, delavcu, borcu NOV se, če to 
želi, ugotavlja izpolnitev pogojev za polno osebno pokojnino po splošnih pred- 
pisih, pri čemer se enojno štejejo obdobja posebne dobe, ki se mu po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštevajo v pokojninsko dobo 
dvojno. Borec pa ne izgubi pravice do dvojnega štetja, samo za ugotavljanje 
pogojev za polno osebno pokojnino, ki ima take posledice po 71. členu zakona 
o delovnih razmerjih, mu je prepuščeno, da se določi pokojninska doba po nje- 
govi odločitvi. Njegova pravica je, da razpolaga s tem dvojnim štetjem. In dru- 
gič, delavcu, ki se mu šteje zavarovalna doba s povečanjem, se ugotavlja iz- 
polnitev pogojev za polno osebno pokojnino v dejanskem trajanju, zopet, če to 
želi. V obeh primerih se torej uveljavljanje dvojnega štetja oziroma povečanega 
štetja zavarovalne dobe obravnava kot posebna pravica delavca. Od njega je 
odvisno, ali to pravico uveljavi, kdaj jo uveljavi in v kakšnem obsegu. 

Na koncu pa še tale kratka informacija. Znano vam je, da je Ustavno so- 
dišče SR Slovenije ugotovilo, da je sedanji 13. člen protiustaven. Po sedanjem 
13. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so bili namreč 
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zavarovanci razvrščeni v razrede in od osnov po teh razredih se je odmerjala 
pokojnina. Tako razvrščanje je protiustavno in predlagana novela zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju sedaj razveljavlja ta 13. člen, hkrati 
pa Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije pooblašča, 
da po potrebi predpiše morebitne korektive, bodisi za spodnjo bodisi za zgornjo 
mejo. Pri tem pa se odpira vprašanje, kako pa s tistimi upokojenci, ki so bili 
upokojeni ob upoštevanju 13. člena, ki je kot protiustaven razveljavljen. Zakon 
prepušča zainteresiranim upokojencem, da po lastni uvidevnosti in presoji 
predlagajo Skupnosti pokojninskega zavarovanja morebitno prevedbo. S tem se 
namreč izognemo dolgotrajnemu premetavanju nekaj tisoč spisov, zlasti ker so 
prvi informativni pregledi pokazali, da kaj posebno velikega števila prevedb ne 
bi bilo, in se s tem izognemo tudi povsem odvečnim administrativnim stroškom. 
Sprožitev postopka za popravek pokojnine je torej pravica upokojenca. 

Sodim torej, da je predlagani predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju utemeljen in je izdelan 
ob upoštevanju skoro vseh doslej sprejetih predlogov ter se močno razlikuje 
od osnutka, svojo polno vsebino in pomen pa dobiva hkrati s kratko obrazloženo 
novelizacijo zakona o delovnih razmerjih. Prosim, da predlog zakona sprejmete. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Ponovno opozarjam delegate, da 
predlog o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju sprejemamo na današnji seji enakopravno z zbori Skupščine SR 
Slovenije, medtem ko predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
delovnih razmerjih samo obravnavamo. Vse pripombe, ki bodo dane k enemu 
ali drugemu zakonu, pa lahko obravnavamo samo v obliki amandmaja, ker se 
predloga zakonov obravnavata v zadnji fazi. 

Hkrati vas seznanjam tudi z nekaterimi amandmaji k predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju, ki jih je dala Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, in 
sicer k 3., 7. in 10. členu zakona. 

Amandma k 3. členu zakona se glasi: Prvi odstavek tega člena naj se 
spremeni tako, da se glasi: »Upokojenec, ki ponovno sklene delovno razmerje 
ali se obvezno zavaruje po 7. členu zveznega zakona ali začne opravljati samo- 
stojno dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, za ta čas izgubi svojstvo 
upokojenca in se mu pokojnina ne izplačuje.« 

K 7. členu pa se amandma glasi: V drugi in tretji vrsti tega člena naj se 
črtajo besede »preneha biti upokojenec«. 

Amandma k 10 členu: Ta člen naj se redakcijsko spremeni tako, da se 
glasi: »Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS, ob- 
stoječa razmerja zaposlenih upokojencev pa se uskladijo s tem zakonom v 
šestih mesecih od njegove uveljavitve.« 

V postopku sprejemanja tega zakona moramo sedaj posebej razpravljati in 
glasovati o predlaganih amandmajih in nato glasovati še o predlogu zakona v 
celoti. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Roza Kern, 
delegatka Skupnosti socialnega varstva Kranj! 

Roza Kern: Prosila bi za pojasnilo glede pogodbe o delu. Predstavnik 
predlagatelja je v svoji obrazložitvi rekel, da more po dopolnjenem zakonu 
upokojenec delati 20 ur tedensko. V fazi osnutka je bilo namreč rečeno, da bo 
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mogoče delati samo 60 dni v letu oziroma 90 dni v letu in me sedaj zanima, 
ali je tu še kaka druga omejitev. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Je morda še kakšno vprašanje? 
(Ne.) Prosim predstavnika predlagatelja, če lahko odgovori na zastavljeno 
vprašanje! 

Rado Miklič: Upam, da sem omenil, da novela zakona vpeljuje novo 
obliko pogodbe o delu. Za to pogodbo o delu, o kateri danes govorimo, ne pride 
v poštev omejitev 60 dni oziroma 90 dni. Zakon o delovnih razmerjih primero- 
ma našteva, kdaj se lahko sklene pogodba o delu za največ 60 dni v letu in kdaj 
za največ 90 dni v letu. Za to tretjo obliko pogodbe o delu ne veljajo dela, ki 
jih našteva zakon. Tu velja predvsem to, da morajo biti dela, za katera bodo 
v temeljni organizaciji združenega dela sklepali pogodbo o delu z upokojenci, 
določena v samoupravnem splošnem aktu in taka dela lahko trajajo največ 
20 ur tedensko. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce nihče, potem predlagam, da Skupščina najprej glasuje o amandmajih, ki jih 
predlaga Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije k 3., 7. in 10. 
členu predloga zakona. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije soglasno spre- 
jeti. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, skupaj z izglasovanimi 
amandmaji, torej v celoti. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju v naši skupščini soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov. 

Prosim predstavnika predlagatelja tovariša Rada Mikliča, da poda uvodno 
obrazložitev k predlogu za izdajo zakona! 

Rado Miklič: Poglaviten razlog za pripravo predloga za izdajo zakona 
je v bistvu uresničevanje predlogov in sklepov za izboljšanje socialnega varstva 
kmetov borcev NOV, ki sta jih sprejela Skupščina SR Slovenije in vaša skup- 
nost na sejah 29. septembra 1978. Takrat ste namreč obravnavali informacijo o 
analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom-bor- 
cem NOV. 

Predloženi predlog za izdajo zakona ureja zato v glavnem tista vprašanja 
varstvenega dodatka krnetov-borcev, o katerih so razpravljali tudi organi vaše 
skupnosti. Na to kaže kratek pregled poglavitne vsebine predlaganega pred- 
loga. Naj za informacijo omenim samo nekaj stvari. 

Ce kmet borec prejema rento ali pokojnino od kateregakoli tujega zavaro- 
vanca, naj bi to ne bila več ovira za pridobitev kmečke starostne pokojnine. 
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Sedanja določba veljavnega zakona tega ne dovoljuje in v takem primeru to 
možnost kmetu-borcu izključuje. Kmet, katerega svojci — žena, sin itd. — so 
zavarovanci delavskega pokojninsko-invalidskega zavarovanja, doslej ni mogel 
postati zavarovanec starostnega zavarovanja kmetov in si pridobiti pravico do 
starostne pokojnine. Zato tak kmet zavarovanec ni bil upravičen do varstvene- 
ga dodatka, čeprav je bil socialno ogrožen. To trdoto predlagani predlog od- 
pravlja in naj se takemu kmetu tudi to omogoči in zagotovi. 

Znatnejše kot doslej naj bi kmetje borci NOV bili razbremenjeni v odnosu 
do finančnih obveznosti, ki jih imajo do Skupnosti starostnega zavarovanja iz 
naslova prispevka za to zavarovanje. Pogoje in kriterije socialne ogroženosti 
kmeta-borca NOV, ki je pogoj za pravico in višino varstvenega dodatka, naj 
določi — tu ima predlog za izdajo zakona varianto — ali Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov ali Skupnost socialnega varstva Slovenije. Odpadla pa naj 
bi sedanja ureditev, da o tem odločajo skupščine s svojimi odloki. Izjaviti se 
bo torej treba o varianti. 

Pri določanju premoženjskega kriterija se upošteva samo dohodek obeh 
zakoncev, ne pa tudi drugih članov družine, kot je to bilo doslej. Skupen do- 
hodek se deli na oba zakonca in na družinske člane, ki so pridobitno nezmožni, 
ne pa tudi na vse druge družinske člane. Upoštevaje nov sistem katastrskega 
dohodka v sistemu ugotavljanja dohodkov kmetov predvideva predlog, da bi 
se kot podlaga upošteval določen odstotek katastrskega dohodka, vendar le 
takrat, kadar se med dohodke všteva katastrski dohodek. Pravica do varstve- 
nega dodatka se priznava obema zakoncema, ker sta oba borca in oba upravi- 
čena do pokojnine in socialno ogrožena. To je bistvena razširitev. 

Preživeli zakonec kmeta-borca ima pravico po tem predlogu do starostne 
pokojnine, ko dopolni 60 let starosti — doslej 65 let, v primeru socialne ogro- 
ženosti pa tudi do varstvenega dodatka. Tudi to je bistvena razširitev v skladu 
z vašimi stališči. 

Kmet-borec in njegov zakonec-borec naj bi dobila možnost uveljavljati iz- 
jemno starostno pokojnino ne glede na starost, pač pa glede na delovno zmož- 
nost in zdravstveno stanje, kar naj bi ugotavljala in priznavala posebna komi- 
sija. Danes te možnosti in pravice ni. 

Obravnavani predlog za izdajo zakona je tudi logična posledica priprav- 
ljenega predloga zakona o preživninskem varstvu kmetov. Zato predlagani 
predlog za izdajo zakona predvideva, da družbena pravna oseba, ki od kmeta- 
zavarovanca prevzame kmetijsko zemljišče v družbeno organizirano proizvod- 
njo hrane, ne plačuje več teh prispevkov Skupnosti starostnega zavarovanja 
kmetov. Torej, občutna olajšava in bistvena sprememba, ki je tesno povezana 
z uveljavitvijo zakona o preživninskem varstvu kmetov. 

Izpad dohodkov Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov nadomešča so- 
lidarnostna udeležba združenega dela, za kmete-borce pa republiški proračun. 
Deloma so že izdelane nekatere kalkulacije, za koliko bo treba povečati so- 
lidarnostno udeležbo republiškega proračuna, da se krije izpad Skupnosti sta- 
rostnega zavarovanja kmetov. Velja pa pripomniti, da se pa posebej proučuje, 
kolikšne bodo obveznosti z ozirom na določbo zakona, ki sem jo uvodoma 
omenil, da se razširja obseg pravic kmetov-borcev. Do izdelave predloga za- 
kona bodo vsi ti izračuni pripravljeni. 

Tovarišice in tovariši delegati! To je zelo kratek in ne morda dovolj iz- 
črpen prikaz nekaterih, za razumevanje bistvenih novosti predlaganega os- 
nutka, za katerega predlagam, da ga sprejmete in da daste s tem podlago za 
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čimprejšnjo izdelavo predloga zakona, ki bo prav tako predložen v sprejetje 
vaši skupščini. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Dovolite, da vas obvestim o tem, 
da je o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov razpravljala tudi Komisija Skupnosti socialnega 
varstva za sistem in zakonodajo in prav tako tudi naš izvršni odbor. Razprava 
je bila bogata, vendar se tako Komisija kot Izvršni odbor v tej fazi nista po- 
sebej opredelila za variante, ampak sta bila mnenja, da gre predlog osnutka, 
tak kot je predložen, skupaj z variantami, v razpravo v delegacije občinskih 
skupnosti socialnega varstva. 

Hkrati naj še opozorim na pripombo Skupnosti socialnega varstva Koper, 
ki predlaga, da naj bi se varianta k 7. členu črtala, kar pojasnjujejo s tem, da je 
za zadeve varstva vojaiških invalidov in borcev NOV pristojen oddelek za var- 
stvo vojaških invalidov in borcev NOV pri skupščini občine, ki ima tudi evi- 
denco o borcih. Ta organ bi lažje vodil postopek za priznanje varstvenega do- 
datka kot pa Skupnost socialnega skrbstva. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Franc Brojan, 
delegat Skupnosti socialnega varstva Domžale! 

Franc Brojan: Naša skupnost ima k predlogu za izdajo tega zakona 
naslednje pripombe in dopolnitve: 

V predlogu zakona naj se upošteva pri uveljavljanju pravic iz minulega 
dela izenačitev starostne meje med kmetom zavarovancem in delavcem v OZD. 
Nadalje je treba dati prioriteto invalidskemu varstvu kmetijskih proizvajalcev, 
kar je treba plansko vključiti v obdobje od 1081 do 1985 prek samoupravnih 
interesnih skupnosti ter opredeliti zakonske osnove v predlogu zakona o sta- 
rostnem in invalidskem varstvu kmetov. 

Vsem članom kmetijskega gospodarstva je treba omogočiti uveljavitev 
pravic, ki izhajajo iz minulega dela na kmetiji. V celoti naj bi opustili klav- 
zulo, da pripada eni kmetiji samo ena pokojnina, ker ta omejuje uveljavitev 
pravic iz minulega dela. 

Omogočiti je treba zdravstveno varstvo pred, ob in po porodu ter zagotoviti 
nego kmečkega otroka. Dopolniti je treba kriterije za subvencioniranje stroškov 
pri vzgoji in varstvu otrok kmetov. Ta ugotovitev sicer ne spada v zakon o 
starostnem zavarovanju kmetov, vendar pa posega v materialni položaj pro- 
izvajalcev-kmeta in njegovih otrok. Ta predlog naj obravnava Skupnost otro- 
škega varstva. 

V zvezi z določili pogodbe o izvajanju pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja kmetov v SR Sloveniji pripominjamo, da naj se v primeru, ko se 
izvaja 6. člen, ne zahteva doplačilo med višjo in nižjo osnovo zavarovanja za 
ves čas zavarovanja, pač pa naj se smiselno upoštevajo določila že sprejetega 
sistema pokojninsko-invalidskega zavarovanja za področje minulega dela de- 
lavcev v osnovnih organizacijah združenega dela. Tu gre za izenačitev kri- 
terijev pri meritvi minulega dela delavcev in kmetov proizvajalcev. Prav tako 
naj se v skupnostih otroškega varstva usklajuje cenzusna osnova, ki določa 
pravico za otroški dodatek kmečkih otrok. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Želi še kdo razpravljati? Če nihče 
več, potem predlagam Skupščini, da sprejme sklep, da Skupščina Skupnosti 
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socialnega varstva sprejema predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah. zakona o starostnem zavarovanju kmetov skupaj z osnutkom zakona. 
Kdor je za takšen sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naša skupščina predlog za izdajo zakona skupaj z osnut- 
kom zakona soglasno sprejela. Pri tem pa naj opozorim, da so v zvezi z osnut- 
kom zakona še vedno možne pripombe in predlogi s strani občinskih skupnosti, 
ki naj jih te skupnosti posredujejo strokovni službi Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije, ki bo pripombe ustrezno oblikovala in prek naših organov po- 
sredovala Skupščini SR Slovenije tako, da bi čimprej prišli do predloga za- 
kona. Predlog zakona naj bi bil sprejet v taki obliki, o kakršni smo že raz- 
pravljali na prejšnjih naših sejah, ko smo obravnavali informacijo o izvajanju 
stališč Skupščine SR Slovenije o socialnem varstvu kmetov-borcev NOV. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku. 

Znova prosim predstavnika predlagatelja tovariša Rada Mikliča za uvodno 
obrazložitev! 

Rado Miklič: Predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem do- 
hodku je v bistvu izpeljava 24. člena slovenske ustave, ki določa, da se vsa- 
kemu delavcu v združenem delu z družbenimi sredstvi zajamči osebni do- 
hodek in druge pravice, ki izvirajo iz dela, najmanj v obsegu, ki mu zagotavlja 
materialno in socialno varnost. Podobno določbo ima zakon o združenem delu. 
Predlagni predlog za izdajo zakon naj bi torej konkretiziral in izpeljal te 
načelne določbe in izhodišča. 

V tej zvezi pa naj opozorim na nekatere značilnosti. iNajbrž veste, da je 
sedaj v določeni situaciji delavcem zagotovljen tako imenovani minimalni 
osebni dohodek, ki je v vseh primerih za vse enak. Trenutno znaša ta mini- 
malni osebni dohodek 2580 dinarjev. Mimogrede naj omenim, da so redki pri- 
meri, ko pride do uveljavitve tega minimalnega osebnega dohodka. Lansko 
leto je bilo samo 61 takih temeljnih organizacij. 

Kaj prinaša predlog za izdajo zakona? Tudi določanje zajamčenega oseb- 
nega dohodka naj postane predmet samoupravnega urejanja delavcev v temelj- 
nih organizacijah, in sicer tako, da bi višino zajamčenih osebnih dohodkov do- 
ločali delavci v temeljnih organizacijah združenega dela s samoupravnim spo- 
razumom v delovni organizaciji, lahko pa tudi v dohodkovni povezavi. 

Kakšna je potem posledica tega? Gre namreč za načelo, da naj bi bil ta 
zajamčeni osebni dohodek določen odstotek osebnega dohodka, ki ga je dela- 
vec prejel v preteklem letu. To pa pomeni, da naj bi se tudi v višini zajamče- 
nega osebnega dohodka odrazila prispevnost, ustvarjalnost in uspešnost delav- 
čevega dela. Razlog za tako odločitev je zlasti v tem, da se morajo delavci v 
situaciji, ko temeljna organizacija ni sposobna plačevati niti osebnih dohodkov, 
najresneje lotiti odprave teh vzrokov. V nekem smislu so torej potrebni še 
večji napori kot v urejenih razmerah. Potemtakem je utemeljeno, da se sicer v 
skladu z zakonom o združenem delu poznajo materialne posledice neuspešnega 
gospodarjenja, o čemer govori 15. člen zakona o združenem delu, hkrati pa naj 
delavci vendarle prejemajo zajamčene osebne dohodke v višinah, ki prav tako 
odražajo njihovo prizadevnost, delavnost, uspešnost itd. Pri tem pa naj bi bo- 
doči zakon določal, da pa taki, s samoupravnimi sporazumi določeni zajamčeni 



4. seja 733 

osebni dohodki ne bi mogli znašati manj kot 60 ali 70 % povprečnega meseč- 
nega osebnega dohodka posameznega zaposlenega delavca v preteklem letu. 
2e tudi v tej načelni določbi je torej zajeta tista misel, ki sem jo omenil, naj 
tudi na zajamčeni osebni dohodek vendarle vpliva tudi to, kaj in kako dela- 
vec dela. 

Predlog zakona pa ima še neko drugo funkcijo. V strogo izjemni in težki 
situaciji naj bi zakon določil, koliko mora zajamčeni osebni dohodek vendarle 
znašati. To je nekaj takega, kot je sedanji minimalni osebni dohodek. Znašal 
naj bi 45 % povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu v 
preteklem letu. Vendar naj bi to bila že hudo kričeča situacija. 

Predlagani predlog odgovarja tudi na vprašanje, od kod sredstva temeljni 
organizaciji, ko sredstev nima. Najprej so to njena lastna sredstva skupnih 
rezerv, potem so to sredstva skupnih rezerv delovne organizacije, sestavljene 
organizacije, eventualno dohodkovno povezanih delovnih organizacij, v izjem- 
nih primerih pa skupne rezerve družbenopolitičnih skupnosti, to se pravi ob- 
čine oziroma republike. Predlagani zakon pa ne ureja mehanizma izračunava- 
nja in obračunavanja povračila, ker je to stvar posebnega zakona, ki se prav 
tako pripravlja. To je zakon o skupnih rezervah. Tako naj bi predlagani zakon 
ne urejal tehničnih, obračunskih in proceduralnih vprašanj. 

Končno še eno pomembno načelo. Zakon naj bi zavezal službo družbenega 
knjigovodstva, ki vodi denarna sredstva prizadete temeljne organizacije, da 
na njeno zahtevo takoj izplača sredstva za zajamčene osebne dohodke. Služba 
družbenega knjigovodstva pa nima nobene pravice kontrolirati zakonitost za- 
htevka. Jasno pa je, da mora biti ta zahtevek utemeljen z opisom situacije. Pač 
pa ima služba družbenega knjigovodstva drugo pomembno pristojnost: takoj 
mora opozoriti tistega, ki je nosilec sredstev, iz katerih delavci temeljne orga- 
nizacije dobivajo sredstva za zajamčene osebne dohodke. To pomeni, da bo no- 
silec pristojen, da bo predlagal ustrezne ukrepe po zakonu o združenem delu, 
zlasti sanacijo, v izjemnih primerih pa ni izključena tudi likvidacija, če so 
izpolnjeni pogoji po zakonu o združenem delu. 

Končno mi še dovolite, da vam odgovorim na vprašanje, ki se je tolikokrat 
pojavilo v pripraah za izdajo predloga tega zakona: Kaj pa tisti delavec, ki 
ima nizek osebni dohodek zato, ker slabo dela, ali ima tudi on pravico do 
zajamčenega osebnega dohodka? Tak delavec ima samo eno pravico, da se za- 
govarja za svoje nedelo pred disciplinsko komisijo. Ce zaradi svojega slabega 
dela ali nedela prejema nizek osebni dohodek, ne more pričakovati, da ga bo 
družba z zajamčenim osebnim dohodkom podpirala in negovala njegovo nedelo. 

Upam torej, da je dovolj razlogov za to, da lahko podprete predlagani pred- 
log za izdajo zakona, ki bo med pripravami za predlog prav gotovo še doživel 
ustrezne dopolnitve. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Izvršni odbor in Komisija za sistem 
in zakonodajo sta na svojih sejah obravnavala predlog za izdajo zakona o za- 
jamčenem osebnem dohodku in k predlogu nista imela pripomb. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Alojz Božič, delegat Skupnosti so- 
cialnega varstva iz Trbovelj! 

Alojz Božič: Skupščina Skupnosti socialnega varstva občine Trbovlje 
je 21. decembra tega leta, ko je razpravljala o predlogu za izdajo zakona o za- 
jamčenem osebnem dohoku, sklenila predlagati, naj se v tem predlogu upo- 
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števa, da naj bi zajamčeni osebni dohodek znašal 70% povprečnega mesečnega 
osebnega dohodka posameznega zaposlenega delavca v preteklem letu, ki pa 
ne sme biti nižji od 60 °/o povprečnega osebnega dohodka zaposlenega delavca v 
gospodarstvu v preteklem letu. Skupščina je pri tem upoštevala, da se v le- 
tošnjem letu predvideva osebni dohodek v gospodarstvu povprečno v višini 
5500 dinarjev in bi tako najnižji osebni dohodek, ki bi bil zajamčen, znašal 
spričo predloga, da naj bi bil ta 55 %, vsega okoli 3000 dinarjev. To pa je od- 
ločno premalo, zato Skupščina naše skupnosti predlaga, naj bi ta odstotek zna- 
šal največ 70%, vendar ne manj kot 60%. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče se 
ne javi.) Če ni razprave, predlagam Skupščini, da sprejme predlog za izdajo 
zakona o zajamčenem osebnem dohodku. O tem predlogu, zlasti ko bo pred- 
ložen v obliki osnutka, pa naj podrobno razpravljajo še tudi vse občinske skup- 
nosti socialnega varstva. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem do- 
hodku v naši skupščini soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno za- 
varovanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma. 

Predlog tega zakona smo prejeli kasneje. Predlagano je, da ga sprejmemo 
po hitrem postopku. Kot je znano, tudi v občinskih skupščinah sprejemajo sedaj 
odloke za tista področja samoupravnih interesnih skupnosti, kjer niso sprejeli 
aneksa k samoupravnemu sporazumu o temeljih planov za leto 1979. V večini 
primerov so namreč udeleženci pristopili k samoupravnemu sporazumu, vendar 
so posamezniki, ki samoupravnega sporazuma niso sprejeli. Zaradi enakoprav- 
nega vključevanja v financiranje teh družbenih potreb vseh delavcev v zdru- 
ženem delu in v skladu s solidarnostjo na tem področju je zaradi tega potrebno, 
da se z zakonom obvežejo tudi tisti, ki samoupravnega sporazuma niso podpi- 
sali, da plačujejo prispevek po enaki stopnji, kot velja to za zavezance po tem 
samoupravnem sporazumu. Pri tem opozarjam, da naša skupščina sprejema ta 
predlog zakona v enakopravnem postopku z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Po tej kratki obrazložitvi vprašujem, če želi kdo besedo. Ali ima kdo kake 
pripombe k predlogu tega zakona? Če nihče, potem predlagam, da preidemo 
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 predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v 
pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plaču- 
jejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, v naši skupščini 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih. 

Navedeni predlog zakona je bil temeljito obravnavan na sejah naše skup- 
ščine in tudi v občinskih skupnostih socialnega varstva, zato mislim, da ni 
potrebna še kaka posebna obrazložitev. Zato pričenjam razpravo k predlogu 
tega zakona. Zeli kdo besedo? (Nihče se ne javi.) Če nihče, potem predlagam, 
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da preidemo na glasovanje o predlogu tega zakona. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je naša skupščina predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vojaških invalidih soglasno sprejela. 

Prehajamo na 9. točko dnevne ga reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 
1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918. 

Ker je k temu predlogu zakona bila dana obrazložitev že na prejšnji seji 
Skupščine, menim, da ponovna obrazložitev ni potrebna. 

Predlog zakona dajem v obravnavo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi 
nihče, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Kdor je za predlog tega za- 
kona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912 do 1918 v naši skupščini soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o preživninskem varstvu kmetov. 

Tudi o tem predlogu zakona smo že razpravljali na sejah naše skupščine. 
V zvezi z besedilom predloga zakona pa vas moram opozoriti, da so se v 5., 6., 
7., 9., 11. in 12. členu pojavile nekatere manjše, zgolj pravopisne napake, ki jih 
je treba upoštevati in odpraviti. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša Lojzeta Senegačnika, da poda 
k predlogu zakona uvodno obrazložitev! 

Lojze Senegačnik: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovane 
tovarišice in tovariši delegati! V tem uvodu bom nekoliko krajši zato, ker smo 
dolgo časa vodili javno razpravo o zakonu o preživninskem varstvu in ste tudi 
v vaši skupščini ves čas zelo aktivno spremljali to razpravo. Zato ne bi ponav- 
ljal nekaterih temeljnih izhodišč in razlogov, ki so bili vzrok za izdajo tega 
zakona, vendar pa bi za lažje razpravljanje in za sprejemanje tega predloga 
opozoril predvsem na tri stvari. 

Najprej moram poudariti, da smo pri izdelavi predloga zakona skušali 
upoštevati vse pripombe in predloge ter izhodišča iz celotne razprave, za katero 
vemo, da je bila izredno široka in plodna. Pri tem velja poudariti, da je pred- 
lagatelj glede na to, da je zlasti Skupnost starostnega zavarovanja kmetov 
dala k osnutku nekatere pomembnejše pripombe, ki so bile širšega značaja, 
opravil še vrsto posvetov — med drugim je o tem razpravljal tudi Svet za 
družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Republiški 
konferenci SZDL, in da so vse te razprave in razmišljanja vendarle dala neka- 
tere rešitve, ki so pa vsebinsko nekoliko pomembnejše. Med temi rešitvami je 
treba za današnjo razpravo omeniti vsebinske dopolnitve, ki so bile vključene 
v fazi med osnutkom in predlogom in ki jih predlog zakona sedaj navaja. 

V razpravah je bilo namreč ugotovljeno, da je že sedaj mogoče vgraditi v 
zakon rešitve, ki bodo omogočile uveljavljanje preživninskega varstva kmetov 
tudi v hribovskem svetu, kjer so problemi obdelave kmetijskih zemljišč in na 
tej osnovi socialnega položaja ostarelih kmetov najbolj zaostreni. To je bila 
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osnovna pripomba, ki se je pojavila v javni razpravi, da namreč osnutek zakona 
o preživninskem varstvu ne omogoča odpiranja tega procesa tudi v tistih pre- 
delih, kjer so problemi obdelave zemljišč in socialnega položaja kmetov najbolj 
zaostreni. V teh razpravah se je videlo, da se lahko ta proces začne že s tem 
zakonom. 

Ta dopolnitev je sedaj zapisana v 7. členu. Gre predvsem za to, da mora 
kmetijska zemljiška skupnost v občini imeti po tem zakonu pregled nad od- 
dajanjem kmetijskih zemljišč in da je v primeru, ko ne obstaja interes druž- 
benopravne osebe za nakup takega zemljišča, skupnost dolžna sprožiti po- 
budo za zagotovitev socialne varnosti in stabilnosti takega kmeta. Najprej se 
morajo dediči izreči o tem, ali prevzamejo obveznost za zagotovitev socialne 
varnosti kmeta v celoti in sprejmejo tudi obveznost za obdelavo zemljišča. Ko- 
likor dediči te obveznosti ne sprejmejo, potem tako zemljišče postane začasno 
družbeno sredstvo, s katerim upravlja kmetijska zemljiška skupnost, kmet pa 
bo na tej osnovi dobil pravico do preživninskega varstva. 

Ker ne moremo pričakovati, da se bo na zemljiščih v teh predelih razvijala 
neka intenzivnejša in dohodkovno interesantna proizvodnja, bo seveda po- 
trebno zagotoviti določena sredstva iz drugih virov. Zaradi tega predlagatelj 
v obrazložitvi že opozarja, da bo v celoti mogoče realizirati to dopolnitev v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju, ko bomo že tudi pri pripravljanju plana na- 
kazali, kako bo ta proces tekel, in seveda tudi materialno ovrednotili, kakšna 
sredstva zahteva ta proces in jih tudi zagotovili. V nekaterih primerih pa, kjer 
taka sredstva že obstajajo in obstaja tudi interes in pripravljenost, pa se ta 
proces lahko začne že sedaj. Zavedamo se, da ni mnogo takih primerov. 

To je praktično tudi odgovor na pripombe, ki jih je oblikovala Skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov. Moram pa poudariti tudi to, da je bilo v zvezi 
z vsemi ostalimi pripombami, ki jih ni bilo malo in ki so bile v določeni meri 
tudi upravičene, zlasti pri tistih, ki jih ni bilo mogoče v tem trenutku sprejeti, 
doseženo soglasje z vsemi, ki so pripombe predlagali, zlasti pa s Skupnostjo 
starostnega zavarovanja kmetov. 

Na koncu bi želel opozoriti še na to, da se moramo zavedati, da ta zakon 
ne bo in ne more celovito reševati socialnega položaja ostarelih kmetov, da 
ta zakon le začenja proces prenosa kmetijskih zemljišč v družbeno lastnino ali 
v družbeno organizirano proizvodnjo ob hkratnem zagotavljanju socialne var- 
nosti ostarelih kmetov. Zakon pomeni v tem smislu korak naprej pri reševanju 
problematike, ki ni lahka in o kateri smo že tudi v prehodnih razpravah marsi- 
kaj slišali. Predlagatelj zato predlaga vaši skupščini, da upošteva rešitve, ki so 
zapisane v predlogu, skupaj z amandmaji, ki ste jih dobili pred sejo, in da 
predlog tega zakona obravnava in sprejme. 

Predsednica Zofka Stoj anovič : Preden pričnem razpravo, vas mo- 
ram seznaniti s poročilom Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije, ki je dala k predlogu zakona dva amandmaja, in sicer k 6. in 7. členu 
zakona. 

Amandma Zakonodajno-pravne komisije k 6. členu se glasi: V prvi alinei 
1. odstavka tega člena naj se v drugi in tretji vrsti črta besedilo »in se bo to 
zemljišče uporabljalo«. 

Komisija je že pri osnutku zakona menila, da ne bi bilo primerno vezati 
preživnine pri oddaji kmetijskega zemljišča oziroma gozda na pogoj, da se bo 
to zemljišče uporabljalo za kmetijske, gozdarske in gradbene namene. Prav 
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tako pa je ta pogoj težko vnaprej predvideti. Zakon naj izhaja zgolj iz dejstva, 
da je upravičenec do preživnine oddal družbeni pravni osebi ustrezno površi- 
no kmetijskega zemljišča za namene po tem zakonu. 

Amandma k 7. členu predloga zakona pa se glasi: V drugem odstavku tega 
člena naj se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se v celoti glasita: 

»Izvajanje teh dolžnosti nadzorujejo v mejah svojih pristojnosti kmetijska 
zemljiška skupnost in pristojni organ občinske skupnosti za socialno skrbstvo. 
Če te osebe ne zagotovijo kmetu socialne varnosti in stabilnosti, je pristojni 
organ občinske skupnosti za socialno skrbstvo upravičen, ne glede na privolitev 
kmeta, uporabiti vsa pravna sredstva v pravdnem in izvršilnem postopku, da 
se to zagotovi.« 

Amandma je potreben zato, ker v skladu s predpisi, ki urejajo pristojnosti 
Skupnosti socialnega skrbstva, ta skupnost ureja vprašanja socialne varnosti 
kmetov, in ne občinski upravni organ, pristojen za socialno skrbstvo. Prav tako 
pa je treba opredeliti, da se lahko uporabljajo pravna sredstva, ki jih upo- 
rabljamo v pravdnem in izvršilnem postopku, ter da je za uporabo pristojna 
občinska skupnost socialnega skrbstva, če se ne izvršujejo obveznosti po tem 
zakonu. 

Ko začenjam s tem razpravo o predlogu zakona, opozarjam, da bi se v tej 
razpravi morali izreči seveda tudi o predlaganih amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Štefan Sambt, predstav- 
nik Republiške skupnosti pokojninskega zavarovanja kmetov! 

Štefan Sambt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Spomnili se boste, da sem, ko smo razpravljali o prvem osnutku tega zakona, 
ko je imela naša skupnost vsebinske in. konkretne pripombe, o teh pripombah 
govoril zelo kritično. Priznati pa moram, da se je predlagatelj resnično potrudil 
in je v glavnem naše pripombe upošteval ali pa jih uskladil z našo skupnostjo. 
Pripominjam, da je naše pripombe podprla razprava na terenu. Predlagatelj 
je moral nekaj napraviti, ker smo vztrajali, da zemlja v Sloveniji ne sme biti 
za nikogar neinteresantna. Star človek, ki zemlje ne more več obdelovati, nima 
drugega izhoda, kot da to zemljo nekomu izroči, nam pa je kot družbi vseeno, 
ali bomo dali temu človeku socialno podporo in bo zemljo še dalje obdržal ali 
pa mu bomo s preživninskim zakonom omogočili ustrezno preživnino, hkrati pa 
dobili zemljo, ki jo bo v družbeni lasti lažje intenzivno obdelati in jo strokovno 
usposobiti, če že za drugega ne, pa vsaj za gozd. 

Tudi pri vseh ostalih pripombah, ki smo jih imeli k posameznim členom, 
kot na primer glede nadomestila stroškov, ki jih bo imelo pokojninsko zavaro- 
vanje kmetov zaradi izpada dohodkov, smo dosegli soglasje. Zato se je 
naša skupščina na svojem zadnjem zasedanju odločila, da ta zakonski 
predlog podpre. Prav tako pa se je strinjala tudi z amandmaji Zakonodajno- 
pravne komisije in zato predlaga vsem delegatom današnje skupščine, da pred- 
loženi predlog zakona z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije v celoti 
sprejme. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Ce nihče več, potem predlagam, da najprej glasujemo o predlaganih amandma- 
jih Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 7. členu. O obeh amandmajih bomo 
glasovali hkrati. Kdor je za predlagana amandmaja k 6. in 7. členu, naj prosim 
47 
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dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta oba amandmaja soglasno sprejeta. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o preživninskem varstvu kme- 

tov skupaj s sprejetima amandmajema. Kdor je za predlog tega zakona, skupaj 
z amandmajema, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina predlog zakona o preživninskem varstvu 
kmetov soglasno sprejela. 

Hkrati s tem ugotavljam, da je naša skupščina v skladu z ustavo SR Slo- 
venije in poslovnikom Skupščine SR Slovenije glede vseh prejšnjih točk dnev- 
nega reda opravila tudi postopek enakopravne obravnave in sklepanja z zbori 
Skupščine SR Slovenije. 



skupščina 

kulturne skupnosti 

Slovenija 

6. seja 

(22. novembra 1978) 

Predsedoval: France Štiglic, 
predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik France Stiglic: Začenjam 6. sejo Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije in vas vse lepo pozdravljam. 

Predlagam, da namesto odsotne predsednice Zbora izvajalcev tovarišice Ive 
Zupančičeve vodi sejo Zbora izvajalcev Janez Kavčič. 

Predlagam, da Skupščina izvoli v komisiji za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja naslednje delegate: v Komisijo Zbora izvajalcev Darko 
Čopovo iz Občinske skupnosti Črnomelj, Maksa Kotnika iz Občinske skupnosti 
Dravograd in Vesno Bercetovo iz Občinske skupnosti Kočevje; v Komisijo Zbo- 
ra uporabnikov pa Staneta Bačarja iz Občinske skupnosti Ajdovščina, Štefana 
Volfa iz Občinske skupnosti Celje in Petra Hribarja iz Občinske skupnosti 
Cerknica. 

Prosim oba predsednika, da izvedeta glasovanje o predlogu. 

Predsednica Zbora uporabnikov Slavka Oberleit: Prosim delegate 
v Zboru uporabnikov, da dvignejo roko, če se s predlogom strinjajo! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Namestnik predsednice Zbora izvajalcev Janez Kavčič: Prosim de- 
legate v Zboru izvajalcev, da dvignejo roko, če se s predlogom strinjajo! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predsednik France Stiglic: Ugotavljam, da sta komisiji za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja soglasno izvoljeni. Prosim člane 
komisij, da pregledajo pooblastila in ugotove sklepčnost današnje seje. Za 
sklepčnost mora biti navzoča v vsakem zboru več kot polovica delegatov. 
47* 



740 Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

Obveščam vas, da so na današnjo sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slove- 
nije povabljeni predstavniki CK ZKS, RK SZDL Slovenije, Republiškega sveta 
zveze sindikatov Slovenije, Zveze socialistične mladine Slovenije, Izvršnega 
sveta Skupščine SRS, Zveze kulturnih organizacij Slovenije, RTV Ljubljana in 
člani Izvršnega odbora Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Za današnjo sejo ste prejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je 
naslednji: 

1. potrditev zapisnika 5. seje; 
2. poročilo o delu Izvršnega odbora; 
3. predlog zakona o založniški dejavnosti; 
4. osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 
5. globalna ocena izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1976—1980 v letih 1976, 1977 in 1978 ter možnosti za njegovo uresničevanje v 
v letu 1979, z osnutkom resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 v letu 1980 in temeljnimi razvojnimi nalogami v 
letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev {priloga k resoluciji o politiki iz- 
vajanje družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979); 

6. predlog programa RTV Ljubljana za leto 1979; 
7. predlog družbenega dogovora o pridobivanju sredstev za osebno in skup- 

no porabo ter o skupnih osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov in 
drugih osebnih prejemkov delegatov ter voljenih in imenovanih funkcionarjev; 

8. razno. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na potrditev zapis- 
nika 5. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Ali ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 5. seje Skupščine? Ce nihče, 
potem bi predlagal nekaj popravkov: 

— na 2. strani je namesto Slavke Oberleit v razpravi sodelovala tovari- 
šica Marjeta Simoniti; 

— na 3. strani pod točko c je treba zapisati med vzdržanimi glasovi občino 
Moste-Polje namesto Ljubljana-Center; 

— na 5. strani je treba zamenjati ime: namesto Oberleit Simoniti, in če še 
kje nastopa Ljubljana-Center, jo je treba zamenjati z Ljubljana-Moste. 

Prosim delegate, da z dvigom rok potrdijo zapisnik s predlaganimi po- 
pravki. 

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

Ugotavljam, da je zapisnik soglasno sprejet. 
Komisiji za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja sta že pripravili 

pismeno poročilo. Komisiji za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za 6. sejo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije ugotavljata, da je v Zboru 
uporabnikov prisotnih 48 delegatov od 62 delegatskih mest in v Zboru izvajal- 
cev 45 delegatov od 62 delegatskih mest. Komisiji zato ugotavljata, da Skup- 
ščina lahko veljavno sklepa. 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori SR Slovenije obravnavala 3. točko dnevnega reda. 
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Predsednik France Stiglic: Prehajamo na 3. točko dnevne- 
ga reda, to je na predlog zakona o založniški dejavnosti, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije, katere enakopravni zbor smo, predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ja za svoja predstavnika določil 
tov. Andreja Ujčiča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komi- 
teja za kulturo, in tov. Dušana Tomšeta, samostojnega svetovalca v Republi- 
škem komiteju za kulturo. 

Predlog zakona o založništvu so obravnavali: Družbenopolitični zbor na 
seji 9. 11. 1978 in Zbor občin in Zbor združenega dela na seji dne 10. 11. 1978. 
Zbori so ga sprejeli z amandmajem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
1. odstavku 8. člena in k 3(1. členu ter z amandmaji Zakonodajno-pravne komi- 
sije k 2. in 3. odstavku 8. člena, k 11., 17., 26., 41., 43. in 50. členu. 

Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije je ugotovil, da vsi predlagani 
amandmaji vsebinsko povzemajo amandmaje, ki jih je izoblikoval na svoji 5. 
seji. Zato umika te svoje amandmaje in predlaga Skupščini Kulturne skupnosti 
Slovenije, da sprejme amandmaje in dopolnila predlagatelja oziroma dopolnjen 
predlog zakona o založništvu. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
Zeli predsednik Izvršnega odbora Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

besedo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo o amandmajih Izvršnega sveta in Zakonodajno-pravne 

komisije. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, predlagam zboroma, da sprejmeta predlo- 

žene amandmaje. 
Kdor je za predložene amandmaje, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 

1. odstavku 8. člena in k 31. členu ter amandmaji Zakonodajno-pravne komisije 
k 2. in 3. odstavku 8. člena, k 11. il7., 26., 41., 43. in 50. členu soglasno sprejeti. 

Ugotavljam tudi, da smo s sprejetjem amandmajev upoštevali stališča 
Družbenopolitičnega zbora. 

Dajem predlog zakona o založništvu v celoti 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 predlog zakona o založništvu sprejet soglasno. 
S tem je v naši skupščini opravljen postopek enakopravne obravnave in 

sklepanja o predlogu zakona o založništvu skupaj z zbori Skupščine SR Slo- 
venije. 



4. seja 

(26. decembra 1978) 

Predsedoval: flNTatan Bernot, 
predsednik Skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Natan Bernot: Začenjam 4. skupno sejo Skupščine Iz- 
obraževalne skupnosti Slovenije. 

V vabilu, ki ste ga prejeli, smo vas obvestili, zakaj smo morali sklicati 
Skupščino v tako kratkem času. 

Pri 2. točki predloženega dnevnega reda delujemo kot enakopraven zbor 
Skupščine SR Slovenije, zato moramo poslovati skladno s poslovnikom Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga naši Skupščini, da sprejme 
predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, po hitrem po- 
stopku. Skupščina SR Slovenije je o tem zakonu razpravljala in ga sprejela 
na včerajšnjem zasedanju. 

Predlagam, da najprej ugotovimo, če je Skupščina Izobraževalne skupnosti 
soglasna s tem, da obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku, 
skladno s predlogom Izvršnega sveta. 

Prosim predsednika Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti 
tovariša Jožeta Deberška, da obrazloži predlog za skrajšani postopek. 

Jože Deberšek: Večina delegatov pozna problematiko, ki jo obrav- 
nava zakon, ker se je v svojih temeljnih organizacijah združenega dela sre- 
čevala z obravnavo dodatkov k samoupravnim sporazumom za srednjeročno 
obdobje, in sicer z dodatki za leti 1979 in 1980. 

Po podatkih Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje je te dodatke 
podpisala večina temeljnih organizacij združenega dela, v katerih je zaposlenih 
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večina delavcev v SR Sloveniji. Te podatke potrjujejo tudi podatki, dobljeni 
od občinskih izobraževalnih skupnosti. 

Ker pa bi določeni manjši odstotek temeljnih organizacij združenega dela, 
ki iz različnih razlogov dodatka niso podpisale, ne plačeval teh prispevkov za 
usmerjeno izobraževanje, je nujno, da se sprejme intervencijski zakon. Zato je 
Izvršni svet Skupščine predlagal, da Skupščina SR Slovenije, pri kateri nasto- 
pamo kot enakopraven zbor, sprejme tak intervencijski zakon po hitrem po- 
stopku. 

Ce bi bilo število delovnih organizacij, ki niso podpisale dodatka k spora- 
zumu, večje, bi družbenopolitične organizacije v Sloveniji ponovno sprožile po- 
litično akcijo. Ker pa gre le za manjši del temeljnih organizacij in s tem za 
manjši del delavcev v Sloveniji, obstaja mnenje, naj se sprejme zakon po hitrem 
postopku. Kajti, če bi ga sprejemali v januarju ali februarju, ga ne bi bilo mo- 
goče sprejeti z veljavnostjo za nazaj. S tem pa bi v letu 1979 nastal precejšen 
izpad sredstev za usmerjeno izobraževanje. To je tudi razlog, da je Izvršni svet 
predlagal Skupščini SR Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku. 

Da ne bi bilo večjih motenj v naslednjem letu, predlagam v imenu našega 
izvršnega odbora, da naša skupščina sprejme ta zakon po hitrem postopku. 

Predsednik Natan Bernot: Preden bomo določili dnevni red seje, 
moramo izvoliti Verifikacijsko komisijo, ki bo ugotovila sklepčnost obeh zborov. 

V Verifikacij sko komisijo predlagam Cirila Krašovca, delegata Občinske 
izobraževalne skupnosti Vrhnika, Aleksandro Grbec, delegatko Občinske iz- 
obraževalne skupnosti Izola in Franca Kebra, delegata Občinske izobraževalne 
skupnosti Ravne na Koroškem. 

Ima morda kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Kdor 
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! {Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Verifikacijska komisija soglasno izvoljena. Prosim, da 
ugotovi prisotnost delegatov in sklepčnost današnje seje. 

Preden preidemo na določitev dnevnega reda, predlagam, da najprej raz- 
pravljamo in sklepamo o predlogu za hitri postopek pri obravnavanju predloga 
zakona, ki vam je bil poslan z vabilom. Zeli o tem predlogu kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog za hitri postopek na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina predlog za hitri postopek soglasno sprejela. 
Prehajamo na določitev dnevnega reda, ki vam je bil predlagan z vabilom: 
1. predlog ugotovitvenega sklepa o sprejetju dodatka k samoupravnemu 

sporazumu o osnovah plana vzgoje in usmerjenega izobraževanja v SR Slove- 
niji za obdobje 1977 do 1980 v letih 1979 in 1980. 

2. predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

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 predlagani dnevni red soglasno sprejet. 
Skupščina Izobraževalne skupnosti 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 2. točko dnevnega reda. 
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Predsednik Natan Bernot: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 
1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Prosim tovariša Jožeta Deberška, predsednika Izvršnega odbora Skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije, da poda uvodno obrazložitev! 

Jože Deberšek: Menim, da sem pri tej obrazložitvi lahko nekoliko 
krajši, ker sem že obrazložil razloge za hitri postopek pri sprejemanju tega 
zakona. Zato se sklicujem na obrazložitev, ki sem jo dal k predlogu ugotovitve- 
nega sklepa pri prejšnji točki. 

Poudaril bi, da gre pri tem zakonu za to, da tudi pri tistih nekaj temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki niso podpisale samoupravnega sporazuma, 
zagotovimo, da bodo plačale prispevek za usmerjeno izobraževanje oziroma da 
bodo združile prispevek za usmerjeno izobraževanje za leto 1979, ker so prav 
tako, čeprav tega sporazuma niso podpisale, uporabniki izobraževalnih uslug. 

Taki intervencijski zakoni so skladni z ustavo, ker bi sicer prišlo do večjih 
motenj. Reči pa moram, da po podatkih, ki jih je zbral Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje, in po podatkih, ki smo jih dobili od občinskih izobraže- 
valnih skupnosti, vendarle ugotavljamo, da je velika večina, to je nad 80 % 
delavcev, take samoupravne sporazume sprejela. Zato ne bi bilo prav, da tisti, ki 
iz različnih razlogov — morda včasih tudi iz neobveščenosti, teh samoupravnih 
sporazumov niso sprejeli, ne bi združevali prispevkov za leto 1979. 

Zato v imenu našega izvršnega odbora predlagam Skupščini Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, da ta zakon sprejme, da bi poslovanje v naslednjem letu 
potekalo kolikor mogoče manj moteno. 

Ob zaključku bi povedal samo še to, da letos prvič po dolgem času doživ- 
ljamo razveseljivo dejstvo, da smo se sporazumeli o sredstvih za naslednje leto 
že ob zaključku tekočega leta, tako da bomo lahko tudi izvajalci prej zaključili 
dogovarjanje o izvajalskih pogodbah. 

Predsednik Natan Bernot: Pričenjam razpravo k 2. točki dnevnega 
reda. Kdo želi razpravljati? (Nihče se ne javi.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona v besedilu, ki ga je predlo- 
žil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ki ste ga prejeli z vabilom, na gla- 
sovanje. Kdor je za ta predlog zakona, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije predlog 
zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, soglasno sprejela. 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije opravljen. 



raziskovalne skupnosti 

4. seja 

(27. decembra 1978) 

Predsedoval: Tone Zimšek, 
predsednik Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik Tone Zimšek: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
4. sejo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki danes pri nekaterih toč- 
kah dnevnega reda enakopravno odloča z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Na sejo Skupščine so bili poleg delegatov, predstavnikov organizacij ter usta- 
nov po 22. členu samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Razisko- 
valne skupnosti Slovenije povabljeni še člani Predsedstva Skupščine Skupnosti, 
Izvršilnega odbora Skupščine, predstavniki izvršilnih odborov področnih razisko- 
valnih skupnosti, predstavniki komisij Skupnosti, Nadzorni odbor Skupščine 
Raziskovalne skupnosti Slovenije ter predstavniki tiska in javnost z oglasom 
v časopisju. 

Za današnjo sejo ste prejeli s sklicem tudi predlog dnevnega reda, ki je 
naslednji: 

1. izvolitev: 
a) Komisije za verifikacijo mandatov delegatov, 
b) Komisije za verifikacijo zapisnika, 
2. potrditev zapisnika 3. seje Skupščine, 
3. predlog za izdajo zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 

1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
4. predlog za izdajo- zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 

skupnostih, 
5. informacija o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni 

dejavnosti kot sestavini združenega dela, 
6. sklep o razglasitvi veljavnosti dopolnila k samoupravnemu sporazumu 

o temeljih plana za leto 1979—1980, 
7. poročilo Izvršilnega odbora, 
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8. predlogi za financiranje raziskav, ki so jih pripravile področne razisko- 
valne skupnosti, 

9. poročilo in predlogi Komisije za podiplomski študij, 
10. poročilo in predlogi Komisije za informacijski sistem, 
11. načrt za pripravo planskih dokumentov za prihodnje srednjeročno 

obdobje, 
12. izhodišča za finančni načrt skupnosti za leto 1979, 
13. izhodišča za usmerjanje sredstev v letu 1979, 
14. sklep o začasnem financiranju v letu 1979, 
15. predlog projekta »Raziskave kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem«, 
16. akcijski program za uveljavljanje dogovora o ukrepih in aktivnostih za 

zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe 
energije, 

17. predlog družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma o pripravi, 
izdaji in financiranju Enciklopedije Slovenije, 

18. predlog družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma o vlogi, izda- 
janju, razširjanju in financiranju publikacij za delavce na začasnem delu v 
tujini, 

19. samoupravni sporazum o izdelavi in financiranju geomorfološke karte 
Jugoslavije, 

20. delegatska vprašanja, 
21. poročilo glavnega tajnika, 
22. 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. točko dnevnega reda, to je na izvolitev organov 
seje Skupščine. 

V smislu poslovnika bomo izvolili Komisijo za verifikacijo mandatov dele- 
gatov. V Komisijo predlagam za predsednika Živka Pregla, za člana pa Meto 
Grosman in Lojzko Horvat. 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 
Živko Pregl, Meta Grosman in Lojzka Horvat. 

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. 

Predlagam naslednje delegate: Bojana Podlesnika, Dušana Pivca in Marjana 
Grudna. Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog? (Nihče.) Kdor je za, naj pro- 
sim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi Komisija za verifikacijo zapisnika soglasno izvo- 
ljena. 

Med tem časom je Komisija za verifikacijo mandatov delegatov že pripra- 
vila svoje poročilo in prosim predsednika, da poda poročilo! 
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Živko Pregl: Komisija za verifikacijo mandatov delegatov 3. seje 
Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije ugotavlja, da je v Zboru uporabni- 
kov navzočih 36 delegatov od 60 delegatskih mest, kar je 60 °/o, v Zboru izva- 
jalcev pa 37 delegatov od 48 delegatskih mest, kar je 77 °/o. Komisija ugotavlja, 
da Skupščina lahko veljavno sklepa. 

Predsednik Tone Zimšek: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na potrditev zapisnika 3. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 

Zapisnik so vsi delegati prejeli. V času do pričetka 4. seje Skupščine k zapis- 
niku 3. seje Skupščine nismo prejeli nobenih pripomb. Ima kdo od navzočih 
delegatov kakšno pripombo? (Nihče.) Prosim delegate, da dvignejo roko za 
potrditev zapisnika! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 3. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Delegate obveščam, da bo Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije v 
smislu določil 362. člena Ustave SRS in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slo- 
venije 3., 4. in 5. točko dnevnega reda. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini predlog za izdajo 
zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. Izvršni svet predlaga, da 
ga Skupščina sprejme po skrajšanem postopku. 

Pismeni predlog ste delegati sprejeli naknadno. Prosim, ali želi dati predla- 
gatelj uvodno obrazložitev? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) 

Ker ni razpravljalcev, predlagam Skupščini, da sprejme naslednja sklepa: 
1. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije soglasno sprejema predlog 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku. 

2. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije soglasno sprejema predlog 
za izdajo zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, in sicer v besedilu, 
ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Ima kdo od delegatov kak spreminjevalni predlog? (Nihče se ne javi.) 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. 

Prehajamo na 4. in 5. točko dnevnega reda, to je na predlog 
za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih ter na 
informacijo o uresničevanju stališč, priporočil in sklepov o raziskovalni dejav- 
nosti kot sestavini združenega dela. 

Predlagam, da obe točki dnevnega reda obravnavamo hkrati. 
Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Delegati ste k obema točkama dnevnega reda prejeli tudi stališča Skupšči- 

ne Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki jih je pripravil Izvršilni odbor Skup- 
ščine. Prosim razpravi j alce, da dajo svoje amandmaje tudi k predlogu stališč. 

Pred tem pa prosim tovariša Iztoka Winklerja, predstavnika predlagatelja, 
to je Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da poda uvodno obrazložitev 
k obema dokumentoma! 

Iztok Winkler: Tovarišice in tovariši delegati! 
Z zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih iz leta 

1974 in s sklepi o raziskovalni dejavnosti, ki jih je sprejela Skupščina SR Slo- 
venije decembra 1977. leta, smo odprli nove možnosti za razmah raziskovalne 
dejavnosti kot pomembne sestavine združenega dela in kvalitativnega produk- 
cijskega dejavnika ter za uveljavljanje delavca kot nosilca raziskovalne politike 
v procesu družbenega razvoja. 

Ves ta čas so posebno v ospredju zlasti naslednja vprašanja: razvoj, spod- 
bujanje in uveljavljanje ustvarjalnega dela, zagotavljanje pretoka znanja v 
družbeno prakso in njen vpliv na raziskovalne programe ter uveljavljanje an- 
gažirane znanosti, tj. znanosti, ki je v središču razčiščevanja tiste družbene 
problematike, od katere je odvisen nadaljnji razvoj socialistične samoupravne 
prakse. 

Dosedanje uresničevanje skupščinskih sklepov moramo imeti za začetek 
daljšega procesa, ki ga je treba sproti spodbujati in usmerjati. V poldrugem letu 
uresničevanja skupščinskih sklepov je bilo doseženih nekaj pomembnih premi- 
kov, zelo jasno pa so prišle do izraza tudi vse šibke točke, kjer najbolj zaosta- 
jamo. 

Začel se je zlasti proces preusmerjanja raziskovalnih zmogljivosti na reševa- 
nje ključnih družbenih problemov. V tem procesu bomo dosegli, da bodo razisko- 
valne naloge in projekti vse bolj izhajali iz glavnih postavk družbenega razvoja 
in bodo neposredneje povezani z razvojnimi interesi združenega dela. Danes 
teče ta proces še prepočasi. Zavirajo ga zlasti premalo uveljavljeni samoupravni 
odnosi na posameznih področjih združenega dela in v raziskovalnih organizaci- 
jah ter med njimi. Zaviralno vpliva še vedno tudi ne dovolj spoznana in uve- 
ljavljena vloga znanja in znanosti v razvoju proizvajalnih sil za dvig produk- 
tivnosti in gospodarnosti. 

Raziskovalna dejavnost se še ni dovolj uveljavila kot sestavni del sklenje- 
nega inovacijskega procesa, ki naj poveže temeljne, uporabne in razvojne raz- 
iskave ter prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. Prav tu nastajajo najbolj 
pogosto kratki stiki, ki na eni strani zavirajo hitrejši razvoj temeljnih raziskav, 
na drugi strani pa otežujejo hiter in učinkovit prenos raziskovalnih rezultatov 
v neposredno prakso. Zato tudi zaostaja posodabljanje proizvodnih procesov, ki 
bi moralo temeljiti prav na dosežkih domačega raziskovalnega dela. V tem tičijo 
tudi temeljni vzroki za pogosto upravičeno negodovanje zaradi premajhne 
učinkovitosti in uporabnosti rezultatov raziskovalnega dela. 

Vlaganja v razvojne procese so še premajhna, zanje smo tudi preslabo orga- 
nizirani. Le večje organizacije združenega dela imajo lastne raziskovalno-raz- 
vojne enote oziroma skupine, pa še te se morajo včasih znotraj svoje organizacije 
boriti za obstoj. 

Tudi delež umskega dela je v strukturi našega dela še prenizek, še posebej 
delež domačega znanja. Hkrati pa prepočasi uveljavljamo stimulativne instru- 
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mente za pospeševanje vključevanja lastnega znanja. Domače raziskovalne kapa- 
citete so sicer vse bolj vključene v reševanje tekočih problemov organizacij zdru- 
ženega dela, vendar pa pogosto omejene na obrobne probleme, za reševanje 
ključnih problemov pa pogosto in upravičeno kupujemo tuje dosežke. 

V procesu ustvarjanja, dogovarjanja in usklajevanja, programiranja in 
financiranja raziskovalne dejavnosti so vse bolj izrazite tendence po drobitvi 
združenih sredstev z raziskovalne naloge, ki so v korist le ozkemu krogu upo- 
rabnikov ali ozkemu raziskovalnemu področju. Razdrobljene raziskovalne naloge 
so sicer pogosto formalno združene, vendar predstavljajo združene bolj seštevek 
kot pa integralno celoto določenih prednostnih raziskav. Še prepogosti so tudi 
poskusi prenašanja obveznosti posameznih organizacij združenega dela do last- 
nega raziskovalno-razvojnega dela v breme sredstev, združenih v raziskovalnih 
skupnostih. 

Delež združenih sredstev, v skupnih sredstvih za raziskovalno dejavnost 
pa je premajhen za organizirano spodbujanje k ustvarjanju raziskovalnih dosež- 
kov in za njihov prenos v proizvodno in širšo družbeno prakso ter s tem k pospe- 
ševanju družbenoekonomskega razvoja v smereh, ki so začrtane v družbenih 
planih. 

Z družbenopolitično akcijo, predvsem pa z napori raziskovalcev samih, smo 
dosegli, da se v raziskovalno delo aktivno in zavestno vse bolj vključujejo 
marksistična izhodišča. Marksizem se je začel odločneje uveljavljati tudi v 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalno delo ni već pod tolikšnim pritiskom 
nemarksističnih teorij in metod. Umikati se je začel podcenjevalni odnos do 
marksizma, ki smo ga lahko prej odkrivali tudi v raziskovalni sferi. Začelo 
se je, čeprav še vedno ne v zadostni meri, kritično ocenjevanje enostranskih 
metodoloških postopkov. Zavrnjene so bile nedialektične, pozitivLstične razlage 
odnosov med znanostjo in politiko ter med znanostjo in ideologijo. 

Zaostreno je tudi vprašanje prednostnih raziskovalnih nalog in vprašanje 
planiranja raziskovalnega dela. Nasploh je planiranje najšibkejša točka v razisko- 
valni dejavnosti. Prepočasi se uveljavlja spoznanje, da je planiranje raziskav kot 
naloga v razvoju vsake organizacije združenega dela in vsake družbenopolitične 
skupnosti obvezen sestavni del planiranja vsake akcije. Plani raziskav še ne 
zajemajo področja, kjer lahko uveljavimo in razvijamo domače znanje do 
tolikšne mere, da postanemo enakopravni v odnosu do tujega, oziroma določimo 
področja, kjer bi bilo domače znanje tudi v bodoče dopolnilo k mednarodni 
menjavi znanja. Plani raziskav tudi še ne nastajajo po načelu »srečujočega pla- 
niranja« na osnovi usmeritev celotnega družbenega razvoja in soočeno s potre- 
bami in možnostmi organizacij združenega dela. Zato moramo v procesu pla- 
niranja doseči v prihodnje tvornejše sodelovanje in usklajevanje raziskovalnih 
organizacij in uporabnikov. Prav zato je tudi treba v raziskovalnih skupnostih 
zagotoviti združevanje doslej razdrobljenih raziskav v projekte, v njih uveljaviti 
vse dele inovacijske verige in jim zagotoviti potrebno prioriteto. Z njimi bomo 
neposredno povezali raziskovalce in uporabnike, hkrati pa tudi prispevali k inte- 
graciji znotraj same raziskovalne dejavnosti. 

Družbenoekonomski odnosi v raziskovalni dejavnosti so dobili v zadnjih 
letih novo vsebino in kvaliteto. Vse bolj se uveljavljajo neposredni odnosi 
med raziskovalnimi organizacijami in uporabniki. In čeprav imajo še mnoge 
značilnosti klasičnih tržnih odnosov, predstavljajo dobro podlago za uveljavitev 
neposredne svobodne menjave dela. 
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V skladu z zakonom je v Sloveniji organizirana raziskovalna dejavnost 
v raziskovalnih skupnostih po občinah in po področjih združenega dela oziroma 
po področjih raziskovalnega dela. Ves sklop raziskovalnih skupnosti pa je pove- 
zan v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Ta sistem raziskovalnih skupnosti je dal 
nekaj dobrih rezultatov, čeprav se zlasti občinske in področne raziskovalne 
skupnosti prepočasi uveljavljajo kot mesto dogovarjanja in usklajevanja razisko- 
valnih programov. Zlasti večina področnih raziskovalnih skupnosti je predvsem 
neposredni izvrševalec skupnega programa. Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
premalo pa mesto za načrtovanje in usklajevanje programov raziskovalne de- 
javnosti, njihovo verifikacijo in združevanje sredstev za njihovo uresničevanje. 
Področne raziskovalne skupnosti niso uspele pri povezovanju raziskovalnih pro- 
cesov in pri dolgoročnejši zasnovi raziskovalnih programov, kar zlasti na neka- 
terih področjih predstavlja resno oviro za strategijo nadaljnjega razvoja. Viden 
premik je bil v zadnjem času napravljen pri uveljavitvi občinskih raziskovalnih 
skupnosti, ki morajo v specifičnih razmerah delovanja najti pravo mesto in 
vlogo. V Raziskovalni skupnosti Slovenije se, kljub slabostim, ki spremljajo 
razmeroma veliko koncentracijo sredstev in odločanja, uspešno opredeljuje in 
usklajuje nacionalna raziskovalna politika in je dana tudi podlaga za hitrejši 
razvoj ključnih raziskovalnih področij. 

Tovarišice in tovariši! Razprava o stanju v raziskovalni dejavnosti, ki je 
bila v zadnjem času opravljena v družbenopolitičnih organizacijah, zlasti v Zvezi 
komunistov in Socialistični zvezi ter v raziskovalnih organizacijah in skupnostih, 
je močno spodbudila hitrejše razreševanje odprtih vprašanj. Pokazalo se je tudi, 
da je mogoče večino teh vprašanj rešiti predvsem s povečanim angažiranjem 
raziskovalcev samih in delavcev v tozdih ter z bolj zavzetim delom v raziskoval- 
nih skupnostih. O tem pričajo tudi prvi rezultati pri aktiviranju občinskih 
raziskovalnih skupnosti, pri oblikovanju zaokroženih raziskovalnih projektov in 
pri podobnih akcijah, ki so stekle v zadnjih mesecih. Posebej se je pokazala 
velika pripravljenost raziskovalnih organizacij za načrtno in organizirano vklju- 
čitev v priprave strokovnih podlag za srednjeročni in dolgoročni plan Slovenije, 
za katera bodo prav raziskovalni rezultati predstavljali poglavitno osnovo. 

Nekatera vprašanja pa so vendarle taka, da bodo morala dobiti ustrezne 
rešitve tudi v novi zakonodaji. 

Veljavni zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih je v 
okviru tedanjih izkušenj in znanih sistemskih rešitev vzpostavil dobro osnovo 
za podružbljanje raziskovalne dejavnosti ter njeno samoupravno organiziranost, 
zgrajeno na spoznani soodvisnosti ter skupnih interesih uporabnikov in izva- 
jalcev raziskovalne dejavnosti. Kritično spremljanje delovanja raziskovalnih 
skupnosti in njihovih rezultatov, nadaljnji razvoj družbene misli ter sinteza zbra- 
nih izkušenj pri izgradnji sistema socialističnega samoupravljanja pa nam nare- 
kujejo, da v novem zakonu nekatere institucije in odnose bolje opredelimo ter 
ustvarimo kar se da širok prostor za učinkovitejše vključevanje in uveljavljanje 
raziskovalne dejavnosti kot sestavine združenega dela. 

Predlog za izdajo zakona izhaja tudi iz skupščinskih stališč, sklepov in 
priporočil o raziskovalni dejavnosti ter iz ugotovitev o dosedanjem uresničevanju 
teh stališč in usmeritev za nadaljnjo aktivnost. 

Nekatera področja, kot so opredelitev dejavnosti, opredelitev raziskovalnih 
organizacij in njihovega delovanja, že dosedanji zakon razmeroma dobro rešuje. 
Zakonska določila o teh področjih bodo zato v novem zakonu doživela le manjše 
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spremembe. Predvsem menimo, da moramo v novem zakonu jasneje opredeliti 
vrste raziskovalnih organizacij, med njimi zlasti še raziskovalne enote v organi- 
zacijah združenega dela, njihovo vlogo in naloge. Prav te enote so bile doslej 
slabo opredeljene in je to tudi eden izmed vzrokov, da se niso uveljavile kot 
enakopravne raziskovalne organizacije. V zakonu bomo tudi jasneje opredelili 
raziskovalce, in to kot delavce, ki imajo z delom izkazano usposobljenost za 
raziskovalno delo in ki aktivno delajo pri raziskovalnih nalogah, ne glede na 
druge formalne kriterije, kot so npr. šolska izobrazba in podobno. Odprto pri 
tem ostaja vprašanje, kako z zakonskimi določili zajeti delavce v tistih organi- 
zacijah, ki so raziskovalne že zaradi narave svojega dela, kot npr. visoke šole. 
Raziskovalna dejavnost visokih šol se sedaj odvija po določilih zakona o visokem 
šolstvu in jih ne vodimo kot posebne raziskovalne organizacije. To pa povzroča 
precej težav in nejasnosti v vsakdanjem delu, še posebej ob vse bolj razvejani 
raziskovalni dejavnosti visokih šol. Menimo, da bi bilo najustrezneje tudi za 
raziskovalce na visokih šolah in za visoke šole glede raziskovalnega dela uve- 
ljaviti enaka izhodišča in kriterije kot za druge raziskovalce in raziskovalne orga- 
nizacije, pri čemer je drugotnega pomena, ali to uredimo z zakonom o razisko- 
valni dejavnosti ali z bodočim zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Na novo ali pa natančneje pa bo novi zakon urejal tista področja razisko- 
valne dejavnosti, na katerih ugotavljamo pomankljivosti ali pa jih imamo za 
izvor oziroma vzrok prepočasnega uveljavljanja raziskovalne dejavnosti kot ena- 
kopravnega dela celotnega samoupravno organiziranega združenega dela. 

Med take nove temeljne opredelitve sodi tudi obveznost raziskovalnih or- 
ganizacij združenega dela, da sodelujejo pri načrtovanju in uresničevanju razvo- 
ja organizacij združenega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti ter samo- 
upravnih interesnih skupnosti. In nasprotno. Obveza delavcev v temeljnih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih je, da načrtujejo svojo dejav- 
nost in razvoj na podlagi rezultatov raziskovalnega dela in na njih temelječih 
razvojnih možnostih. 

Zakon bo natančneje in konkretno opredelil različne oblike in vsebino svo- 
bodne menjave dela med jasno opredeljenimi uporabniki in organiziranimi izva- 
jalci. Pri tem bo kot temeljno obliko zagotavljanja potreb in interesov na pod- 
ročju raziskovalne dejavnosti opredelil neposredno svobodno menjavo dela. Le 
tiste potrebe in interese, ki jih zaradi narave raziskovalnega dela, tehnoloških 
posebnosti ali dohodkovne povezanosti ne bo mogoče zagotoviti na ta način, naj 
bi si uporabniki in izvajalci zagotavljali z drugimi oblikami svobodne menjave 
dela v občinski in področni skupnosti, njihovih temeljnih skupnostih in enotah 
ter v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Zakon bo pri tem okvirno razmejil, 
katere potrebe in interese po raziskovalni dejavnosti se bodo uresničevale v 
občinskih in področnih skupnostih oziroma v temeljnih skupnostih in enotah. 
Posebna pozornost bo posvečena nalogam skupnega pomena, ki se bodo uresni- 
čevale v Raziskovalni skupnosti Slovenije. Med te sodijo zlasti: pospeševanje 
raziskav, ki so temeljnega pomena za skladen družbeni razvoj, zlasti raziskav na 
področju humanističnih in nacionalnih ved ter dolgoročnih raziskav s področja 
družbenih, medicinskih, naravoslovnih, tehničnih in biotehničnih ved, ki imajo 
splošen nacionalni pomen, pa tudi usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov, 
usmerjanje medrepubliškega in mednarodnega sodelovanja, razvoj raziskovalne 
infrastrukture in pospeševanje znanstvenega tiska. 
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Kot predmet svobodne menjave dela bo zakon opredelil raziskovalno nalogo 
ali raziskovalni projekt kot sklop vsebinsko povezanih, praviloma interdiscipli- 
narnih raziskovalnih nalog, v nekaterih primerih, kot npr. na področju INDOK 
dejavnosti, pa tudi dejavnost kot celoto. 

Samoupravno planiranje razvoja raziskovalne dejavnosti kot proces, v kate- 
rem delavci z različnih področij združenega dela skupaj z raziskovalci oblikujejo 
raziskovalno politiko ter jo potem uresničujejo v skupno dogovorjenih razisko- 
valnih programih, imamo za ključni družbeni mehanizem, prek katerega se bo 
mogla raziskovalna dejavnost najhitreje uveljaviti ne samo kot del sklenjenih 
inovacijskih verig, ampak tudi kot resnični kvalitativni dejavnik v procesih 
družbenega razvoja. V dosedanjem zakonu proces planiranja raziskovalne dejav- 
nosti ni bil obdelan, prav tako pa ta zakon ni nudil institucionalnih možnosti 
za vzpostavljanje takih družbenoekonomskih odnosov v raziskovalni dejavnosti, 
ki bi raziskovalce in delavce na drugih področjih združenega dela povezovali na 
osnovi skupnih razvojnih interesov in dohodkovne soodvisnosti. Navedene vidike 
planskega povezovanja bo novi zakon podrobno obdelal. Nič manj pomembno pa 
ne bo sodelovanje uporabnikov in izvajalcev raziskovalne dejavnosti na področju 
tistega dela raziskovalnega programa, ki se bo uresničeval v raziskovalnih skup- 
nostih. Zakon bo ustvaril možnosti za uresničevanje osnovnih načel samouprav- 
nega sočasnega in srečujočega planiranja ob hkratnem upoštevanju načel o skup- 
nem oblikovanju skupnih raziskovalnih programov in združevanju potrebnih 
sredstev za njihovo realizacijo. Na tem področju bo zakon opredelil tudi vire 
sredstev in strukturo cene za posamezne vrste raziskovalnega dela ter omogočil, 
da udeleženci v procesih planiranja določijo svoje konkretne odnose v samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov in v konkretnih dogovorih. 

Zakon bo opredelil tudi vlogo in funkcijo raziskovalnih skupnosti, v katerih 
se samoupravno organizirajo udeleženci v svobodni menjavi dela v raziskovalni 
dejavnosti. Vzpostavil bo družbene mehanizme, ki bodo omogočali hitrejše pre- 
seganje proračunskih oblik delovanja ter intenzivnejše povezovanje organizi- 
ranih subjektov in raziskovalne dejavnosti in drugih delov združenega dela. 
K temu bo prispeval tudi razvejan; vendar pa elastičen sistem občinskih in 
področnih skupnosti, njihovih temeljnih skupnosti in enot, katerih vsebino in 
način delovanja bo zakon opredelil na podlagi poznavanja posebnosti razisko- 
valnih procesov, družbenih, ekonomskih in tehnoloških posebnosti, pa tudi upo- 
števajoč doseženo stopnjo preseganja organizacijske in ekonomske razdroblje- 
nosti posameznih področij združenega dela. 

Analize delovanja občinskih raziskovalnih skupnosti, ki smo jih opravili v 
pripravah predloga za izdajo zakona, nalagajo, da v novem zakonu opredelimo 
občinske raziskovalne skupnosti kot originarne skupnosti, tako da jim bo olaj- 
šano opravljanje funkcije povezovanja potreb po raziskovalnem delu s celotnim 
sistemom raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. S tem naj bi zakon tudi omogočil 
občinskim raziskovalnim skupnostim, da se uspešneje kot doslej uveljavijo kot 
pomemben del skupščinskega sistema občine. Določila, ki govore o procesih svo- 
bodne menjave, o opredeljevanju skupnih potreb občine po raziskovalnem 
delu, možnosti združevanja sredstev za zadovoljevanje teh potreb kot tudi mož- 
nosti večjega vpliva na oblikovanje skupnega raziskovalnega programa na repu- 
bliški ravni, bodo občinskim raziskovalnim skupnostim nudila dovolj široke 
zakonske možnosti za samostojno in vsebinsko bogato delovanje. Povsem ana- 
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logno velja tudi za področne raziskovalne skupnosti, ki naj bi jih oblikovali tako, 
da bodo bolj povezane z dohodkovno povezanimi celotami združenega dela. 

To pa narekuje drugačen položaj in vlogo Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
v kateri bomo poslej usklajevali razvoj raziskovalne dejavnosti v Sloveniji, 
načrtovali raziskovalno dejavnost, ki je skupnega pomena, ter opredeljevali, izva- 
jali in zagotavljali sredstva za uresničevanje skupnih nalog občinskih in pod- 
ročnih raziskovalnih skupnosti. 

Predlagani zakon bo predlagal ohranitev dosedanje vloge in nalog sklada 
Borisa Kidriča, iz katerega se podeljujejo nagrade kot priznanja za izredno po- 
membne raziskovalne dosežke, pomembne izume, odkritja in izpopolnitve, za 
uspešno življenjsko delo na področju raziskovalne dejavnosti ter štipendije. 
V dosedanjih razpravah pa so bili dani tudi predlogi, da naj se funkcija sklada 
Borisa Kidriča razširi še z nagradami za izjemne uspehe pri povezovanju raz- 
iskovalne dejavnosti z združenim delom in pri uveljavljanju raziskovalne de- 
javnosti v vsakodnevni družbeni praksi. Odgovor na to vprašanje naj da na- 
daljnja javna razprava o zakonu. 

Tovarišice in tovariši! Dosedanje razprave o predlogu za izdajo zakona o 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ki so že bile v organih 
raziskovalnih skupnosti Slovenije, v občinskih raziskovalnih skupnostih ter 
v Svetu za znanost pri Republiški konferenci SZDL, so potrdile temeljno usme- 
ritev in začrtane rešitve novega zakona. Skupaj s pripombami iz razprave v 
Skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije ter v odborih in zborih Skupščine 
SR Slovenije pa bodo dragocen prispevek pri oblikovanju osnutka zakona. 

Predsednik Tone Zimšek: Tovarišu Winklerju se zahvaljujem za 
uvodno besedo! 

Želi morda tudi predstavnik Izvršilnega odbora dati uvodno obrazložitev 
stališč? Prosim! 

Edo Pirkmajer: Tovariš predsednik! Ker poteka v Skupščini občasno 
tudi razprava o predlogu stališč o zakonu, predsednik Izvršilnega odbora pa me 
je naprosil, da predlog Izvršilnega odbora obrazložim, bom opozoril na nekaj 
bistvenih točk. Preden bi prišel na obrazložitev stališč Izvršilnega odbora, bi se 
želel opravičiti za napako, ki je nastala pri točki 2.1, kjer je izpuščena ena izmed 
vrst. Prosim, da to upoštevate, ko se boste odločali o stališčih. Gre za stavek, ki 
se začne v točki 2 stališč o predlogih z »Očitno je torej«. Ta stavek se glasi: 
»Očitno je torej, da bi bilo treba ustvariti pogoje in stimulirati svobodno 
menjavo dela tudi na drugih ravneh«. To je popravek. 

Glede stališč pa tole. Stališča so nastala na osnovi razprav v Predsedstvu in 
Izvršilnem odboru in razvrščena, kot vidite, v 13 točk. Stališča naj bi bila osnova 
za stališča Skupščine, ki bi jih posredovah predlagatelju zakona. V 1. točki je 
dan poudarek oceni, da raziskovalna dejavnost v naši družbi prepočasi dobiva 
mesto, ki ji gre kot pomembni ustvarjalni komponenti združenega dela, in da bi 
bilo treba to močneje poudariti tudi kot enega izmed razlogov, da se oblikuje 
nov zakon, in da bi seveda novi zakon moral to uveljaviti. Seveda je vprašanje, 
kako se da to izvesti. 

Drugi odstavek je posvečen celovitemu družbenemu vplivu na celotno 
raziskovalno dejavnost. 
48 
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V tretji točki gre za celovitost raziskovalnih načrtov. Iz vsebine zakona ni 
namreč mogoče dovolj natančno ugotoviti, kako namerava zakonodaja pospeše- 
vati združevanje sredstev delovnih organizacij za izvajanje skupnih programov. 
In tu so dane tudi sugestije. Prouči naj se možnost, da bi organizacija združenega 
dela s svobodno menjavo dela združevala sredstva tudi iz svojih tekočih mate- 
rialnih izdatkov. V nasprotnem primeru bi namreč ostala neposredna menjava 
na raziskovalnem področju še vedno pretežno tržna. Sestavi j alci predloga zakona 
so to prav gotovo imeli v mislih, ko so zakon pripravljali, naši organi pa sodijo, 
da je potrebno to še posebej poudariti. 

Med temeljnimi načeli bi bilo nadalje treba določiti, da obsegajo obveznosti 
delavcev tudi obveznost planiranja na področju raziskovalne dejavnosti. To sicer 
izhaja iz zakona o planiranju in iz vrste drugih dokumentov, gre pa za tvarino, 
ki je toliko pomembna, da bi morala biti, po mnenju naših organov, tudi pome- 
mben sestavni del besedila bodočega zakona. 

V 6. točki stališč gre za problematiko upravljanja v raziskovalnih organiza- 
cijah, torej organov upravljanja. Tu je tekla precej obširna razprava, zlasti o 
tem, ali so sveti z različnimi interesi enako potrebni pri vseh raziskovalnih orga- 
nizacijah. Prevladalo je stališče, da bi bilo treba na tem področju dopustiti 
fleksibilnost, ki bi odražala naravo dela raziskovalnih organizacij in tudi nivo, 
na katerem se svobodna menjava dela v teh organizacijah opravlja. Gre namreč 
ali za svobodno menjavo dela, npr. znotraj sestavljenih organizacij združenega 
dela, ali pa za menjavo dela v skupnostih, raziskovalnih ah morda tudi v drugih. 

V točki 7 iskušajo stališča precizirati vprašanje družbenoekonomskih odno- 
sov. Jasno je, da je participacija pri dohodku oziroma načelo delitve dohodka 
temeljna postavka v odnosih svobodne menjave dela. Včasih pa se dajo nespretne 
formulacije razumeti tudi tako, da je ugotovljeni dohodek neposreden vir vsa- 
kršnih sredstev za svobodno menjavo dela. To načelo sicer obvelja in ustreza 
pri izvajanju nalog skupnega programa, odpove pa takrat, kadar gre za nepo- 
sredno svobodno menjavo dela. Ta dohodek nastaja kasneje in včasih je odnos 
neposredne menjave dela potreben tudi takrat, ko je dohodek posameznih orga- 
nizacij tako majhen, da ne more zagotavljati sredstev za raziskovalno delo. Ce 
bi bili tudi v teh primerih preveč omejeni samo na ugotavljanje dohodka in na 
delitev tega dohodka, bi s tem potisnih raziskovalno dejavnost preveč v tržne 
odnose, kajti take raziskave je možno izvajati v tržnih odnosih, ne glede na 
kasnejše ugotavljanje dohodka. Tudi to je dilema, ki je bila predlagateljem 
prav gotovo znana, vendar je bilo mnenje naših organov, da kaže to stvar po- 
sebej poudariti. 

Točka 8 odpira vprašanje, ki je morda nekoliko bolj teoretičnega značaja: 
Ali je predmet svobodne menjave dela lahko tudi znanje, formulirano kot stro- 
kovno mnenje, nasvet, strokovna pomoč? Ali dikcija, da je predmet svobodne 
menjave dela raziskovalna storitev in raziskovalna naloga, ki obsega tudi posre- 
dovanje znanja v taki obliki, ali ne? Verjetno je tolmačiti, da je znanje in 
posredovanje znanja v tem zaobseženo, nekateri razpravljalci pa so bili mnenja, 
in to je sprejel tudi Izvršni odbor, da bi kazalo to nekoliko bolj trdno in jasno 
formulirati. 

9. točka stališč se nanaša na vprašanje subjektov svobodne menjave dela 
in povzema v bistvu pripombo, ki jo je ta skupščina sprejela že ob razpravi 
o zakonu o osnovah svobodne menjave dela. 
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Prav gotova je bilo največ razprave o zadevah, ki jih obravnava 10. točka. 
Tu je tudi prof. Blinc dal predlog za dopolnitev teksta. Mislim, da bi kazalo še 
pred zaključkom razprave besedilo ustrezno preformulirati oziroma dati predlog, 
kakšen tekst naj se sprejme. 

Težko sicer govorim za Izvršilni odbor, vendar menim, da sledi iz duha 
razprave, ki je bila v Predsedstvu in v Izvršilnem odboru, da bi bila takšna 
sprememba dikcije, kot jo je predlagal prof. Blinc, načelno sprejemljiva tudi za 
Izvršilni odbor. 

11. točka se nanaša na sklad Borisa Kidriča in na razširitev obsega nagraje- 
vanja iz tega sklada. Zadeva je bila sprožena direktno tudi že v Republiškem 
komiteju z raziskovalno dejavnost in stališča Skupščine naj bi s tem v zvezi 
bila pravzaprav podpora zahtevam, da se to vprašanje skrbneje prouči. 

Prav tako je bila tudi 12. točka že posredovana v Republiškem komiteju 
za raziskovalno dejavnost. Proučijo na se finančne in kadrovske posledice pred- 
laganega zakona, pa tudi vse druge posledice, ki bi jih imela razčlenitev ozi- 
roma razvejanost naše organiziranosti na raziskovalnem področju. Gre namreč 
tudi za vrsto povsem formalnih zadev, ki pa pogosto terjajo precejšen admini- 
strativni in drug aparat. 

In končno 13. točka, ki je bolj nekakšna naša splošna ograditev od nekoliko 
skope ocene stanja na raziskovalnem področju, ki je v besedilu predloga za 
izdajo zakona. Skupščina naj bi poudarila, da je bistveno bolj poglobljen in 
obširen pregled stanja prav v informaciji o uveljavljanju skupščinskih stališč, 
priporočil in sklepov o raziskovalni dejavnosti. Toliko v obrazložitev predloga. 

Če dovolite ob koncu še predlog. V skladu s skupščinskim poslovnikom, kate- 
remu smo podvrženi tudi v Skupščini naše skupnosti, kadar obravnavamo zadeve 
enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije, gre tako rekoč vsaka beseda, ki je 
tu izrečena, v stenografski zapisnik, ki se posreduje Skupščini in Izvršnemu 
svetu. Vendar bodo prav gotovo stališča, ki bi jih Skupščina prejela, doživela 
večjo pozornost. Zato bi predlagal, da delegati predložite konkretne amandmaje 
za izboljšanje teksta, da ga bomo lahko takoj po seji posredovali predlaga- 
teljem. 

Predsednik Tone Zimšek: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Robert 
Blinc, predsednik Zbora izvajalcev naše skupščine! 

Robert Blinc: V zvezi s predlogom za izdajo zakona o raziskovalni 
dejavnosti v raziskovalnih skupnostih bi želel povedati naslednje: 

1. Izdaja novega zakona je utemeljena iz razlogov, ki jih navaja Izvršni svet 
in ki jih je obrazložil tovariš Winkler. Se posebej pa je po mojem mnenju novi 
zakon potreben zato, ker na področju raziskovalne dejavnosti ne dosegamo 
s planom zastavljenih ciljev. Obseg sredstev, ki jih združujemo za raziskovalno 
dejavnost, je manjši od planiranega. Se slabše je to, da je tudi kvaliteta sredstev, 
ki jih združujemo, ponekod dosti slaba. Združujemo le nekaj več kot polovico 
predvidenih sredstev, od teh, ki jih združujemo, pa uporabljamo le približno 
eno tretjino v skladu z zastavljenim planom. Veliko sredstev, ki jih združeno 
delo namenja raziskovalnemu delu, se uporablja za ozke podjetniške cilje, ne 
pa za dolgoročen razvoj panog, ki so nosilec gospodarskega razvoja. Le malo 
je skupnih vlaganj. Omenjene napake so posledica dejstva, da je svobodna 
menjava dela kolikor toliko stekla le na nivoju Raziskovalne skupnosti Slove- 
48» 
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nije, ne pa na nivoju občinskih in področnih raziskovalnih skupnosti. Tudi nepo- 
sredne menjave dela skoraj ni in namesto nje prevladujejo tržni odnosi. 

2. Novi zakon naj bi zgoraj omenjene pomanjkljivosti odpravil. V predlogu 
zakona, ki je pred nami, pa je še vrsta nedorečenosti in nejasnosti in nisem pre- 
pričan, da predlog, tak kot je, zagotavlja odpravo omenjenih pomanjkljivosti. 
Upam, da bomo med javno razpravo našli bolj dorečene formulacije. 

3. Posebej bi se zadržal pri vprašanju, kako organizirati raziskovalno dejav- 
nost: po interesih uporabnika, po znanstvenih disciplinah ali pa po regional- 
nem načelu, to je po občinah. Mislim, da je pravi odgovor: eno in drugo. Sama 
disciplinarna organiziranost znanosti je najbrž neprimerna, če hočemo povezovati 
raziskovalno dejavnost z združenim delom. Vsako ukinjanje disciplinarne orga- 
niziranosti pa je najbrž tudi narobe, ker onemogoča razvoj znanosti kot take. In 
če znanost kot taka ni dobra in ni razvita, je tudi nima smisla povezovati z zdru- 
ženim delom, ker bomo tako združenemu delu samo škodili, ne pa koristili. Zato 
predlagam, da se v zakon vnesejo vse tri komponente: organiziranost po znan- 
stvenih disciplinah, po interesih uporabnikov in po občinah. Konkretno to po- 
meni, da bi morali vnesti nekaj sprememb v poglavje, kjer zakon govori o orga- 
nizaciji področnih raziskovalnih skupnosti. Te naj bi po predlogu zakona orga- 
niziral le po »zaokroženih širših reprodukcijskih celotah ali sorodnih panogah 
združenega dela«, kar pa najbrž ne bi bilo smotrno. Poleg tega da v tem ni zajeta 
disciplinarna organiziranost znanosti, tak predlog tudi izpušča iz delegatskega 
sistema raziskovalnih skupnosti skoraj polovico raziskovalcev: vse tiste, ki delajo 
na področju družbenih ved, osnovnih raziskav itd. Mislim, da to ni spre- 
jemljivo. 

Zato predlagam, da k točki 10 stališč Skupščine Raziskovalne skupnosti 
Slovenije dodamo naslednjo formulacijo: »Podrobneje bi bilo treba proučiti 
vprašanje organiziranosti raziskovalnih skupnosti in s tem v zvezi opredeliti 
tudi sistem delegiranja delegatov. Upoštevati je treba tako organiziranost po 
interesih uporabnikov kot tudi regionalno in disciplinarno organiziranost zna- 
nosti. Zagotoviti je treba vključitev vseh raziskovalcev v delegatski sistem 
raziskovalnih skupnostih.« 

4. Slednjič bi rad povedal še to, da smo na sestanku predstavnikov priro- 
doslovno-matematičnih razredov akademij znanosti Jugoslavije ugotovili, da je 
stanje na področju naravoslovnih ved SFRJ nezadovoljivo in da se razkorak 
na tem področju, ki je osnova tehnologije, med nami in razvitimi povečuje, ne 
pa zmanjšuje. Sprejeli smo skupno stališče, ki je že prišlo do izraza v zakonu 
o raziskovalni dejavnosti v SR Srbiji, namreč to, da bi se v zakon vnesla teza 
o družbenih svetih za področje znanosti. V teh svetih naj bi bile zastopane 
tudi akademije znanosti, ki bi še posebej skrbele za skladen razvoj osnovnih 
raziskav. 

Predsednik Tone Zimšek: Zeli še kdo od delegatov razpravljati? 
(Nihče.) Ker nihče, dajem Skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije v potr- 
ditev naslednji predlog sklepov: 

1. Skupščina sprejema predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih. 

2. Skupščina sprejema stališča v zvezi s predlogom za izdajo zakona, ki jih 
je pripravil Izvršilni odbor, s predlogom amandmaja tovariša Roberta Blinca. 
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3. Skupščina sprejema stališča do Informacije o uresničevanju stališč, pri- 
poročil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, ki 
jih je pripravil Izvršilni odbor. 

4. Skupščinska stališča se posredujejo predlagatelju. 
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri pripravi osnutka zakona upo- 

števa stališča in razpravo Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije. 
Dajem predlog sklepov na glasovanje. Prosim delegate, ki se strinjajo s 

predlaganimi sklepi, da dvignejo roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti predlaganim sklepom? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije sprejema pred- 
lagane sklepe soglasno. S tem je tudi postopek enakopravne obravnave in skle- 
panja z zbori Skupščine SR Slovenije opravljen. 



SEZNAM GOVORNIKOV 

Zbor z d r 

A b r a m i č Olga 152 
Ambrož Franc 165, 171, 172 
Antolašič Ivan 18, 22 
A n d r e u z z i Tone 43, 56 
B a h Vinko 86 
Balantič Franka 31 
B a n o v e c Tomaž 24 
B e r i č Jakob 61 
B r e č k o Miroslav 83 
B u h Janko 59, 206 
C a f n i k Franc 38 
C u r k Alojz 4 
Černej Darko 222 
Č i ž m e k Boris 69 
Fornazarič Maks 131 
F u r 1 a n Aleksander 52 
F u ž i r Vera 35 
Gale Edvard 127, 240 
G 1 i n š e k Slavko 233 
G o d e š a Franc 16, 19 
G r a ho r Andrej 144 
G ril j Ciril 108 
G r z e t i č Majda 27, 30 
G u š t i n Zofija 88 
G u z e 1 j Jože 215 
H a n ž i č Miloš 139 
H e r g a Francka 220, 251 
H u b e r Franc 92, 115 
Jagodnik Teodor 119 
Jaki Stanko 50, 91 
J a k o m i n Livio 62 
Jan Jernej 184 
J e r a s Pavel 249, 260 
Jereb Stanislav 88, 115 
J e r k i č Maver 23 
K a 1 a č Ahrnet 9 
Kastrevc Ivan 102, 122 
Kavčič Tomaž 
K e r č m a r Anton 154 
Klobčar Ivo 82, 111 
Knep Bojan 170 
Kocjan Avgust 33 
K o g o v š e k Ivan 22, 162, 167 
K o k o š a r Franc 243 
K o ip e c k y Vilibald 170 
K o r o š a Drago 95 
Korošec Štefan 253 
K o š e n i n a Ivan 97 
Kovač Jože 58 
Kovačič Slavko 133 
Kralj Boris 160 
K u g o n i č Anton 140 
Lapuh Jožica 61 
Lazar Štefan 209 
Leiner Rudolf 81, 113 
Lesar Jož« 32, 53 

ženega dela 

L i n d i č Majda 171 
Lipušček Nela 90 
Maček Franc 93 
M a r e n k Ivo 231, 235, 237, 238 
M a r i č Sonja 15 
M a r j e k Ivan 161, 180, 210, 258 
Marolt Bojan 155, 176 
M a s n e c Marija 29, 36 
Matkovič Marko 122 
Me tli kovic Miloš 12 
M e z e Gregor 126 
M i a n i Giorgio 98 
M i k u š Žarka 54 
M u n d a Martin 75 
Oblak Marjan 179 
O r e š n i k Rajko 151 
Pacek Jože 38, 43, 116, 138, 141, 223, 

250 
P a v š i č Rok 71 
P e č n i k Jože 44 
P e t k o v š ek Marija 207 
Petrovič Drago 196, 254 
Pirš Jurij 56 
P o 1 a k Franci 124 
Prežel j Ferdo 164, 176 
P u n č u h Avgust 107 
R a k u š a Franc 106 
R e j i c Janez 104 
Rode Vitja 111, 113 
Rome Ivan 237 
S a v i č Stane 72 
S e i 11 Viktor 104 
S i r n i k Emil 215, 255 
S t r g a r Vinko 105 
Škrabam Aleksander 174 
Šramel Marjan 119, 204, 214, 258 
Štrukelj Teodor 120, 134 
Š u b i c Dušan, 178 
Tance Vlado 6, 11 
T o m š e Dušan 13 
Trstenjak Pavel 65 
U 1 a g a Viljem 157 
U z a r Drago 114, 138 
Vergles Marjan 171 
V e r t n i k Franc 200 
Vi čar Franc 79, 117, 135, 136, 208, 256 
Vidmar Albin 95, 123 
Vizovišek Gojko 212, 261 
Volčanšek Stojan 170 
Vuk Savo 109 
Willewaldt Aleksander 220 
Zakonjšek Jože 216, 258, 259, 261 
Zelenšek Ivan 48, 66, 205, 259 
Z g o n i k Viktor 89 
Žagar Draga 121 
Žokalj Franc 147 



Seznam govornikov 759 

Zbor občin 

A h t i k Miran 364 
B a n o v e c Tomaž 415 
B e 1 a c Mirko 351 
Birsa Bogdan 337, 372 
Božič Stane 357 
Bricelj Franc 384, 386, 484 
B r g 1 e z Dušan 431 
B r u m e n Vida 294 
B u d i h n a Karmelo 473 
C e p u š Lojze 290, 304, 325 
C v a h t e Saša 483 
C a d o n i č Mirko 386 
Č a n ž e k Janez 471 
Č e r n i č Jožica 403 
Čop Boris 348 
Domjan Alojz 265 
Fazarinc Anton 371, 413 
F 1 a j n i k Irena 284 
G o 1 a r Manko 320 
Gomezelj Stojan 264 
G o r e n c Silvo 356 
Gostemčnik Lojze 363, 450 
H e d že t Peter 287, 321 
Herman Edi 328, 362 
Hojan Marjana 461 
H o r j a k Anica 340 
Horvat Štefain 410, 421 
Humar Milan 311 
J a n j i č Vladimir 349 
Jerovšek Tone 498 
Jurančič Zdenka 462 
K o b a 1 Kristina 295 
Kogovšek Ivan 438, 442, 446 
Kolarič Janko 334 
Kol bi Jože 362 
Korošec Štefan 373, 417, 420, 499, 500 
L a r n s a k Dragica 296 
L e b a r Stanko 268 
Letonja Stane 293 
L i p u š č e k Lucijan 420, 440 
M a k o v e c Stojan 462, 478, 480 
M a r e n k Ivo 494 
Marin ček Slavka 271, 276 
Marussig Miran 366 
M i k e 1 n Anton 344 
Miklavčič Tone 306 
Mlinaric Štefan 359, 379 
Mozetič Dragan 383 
Mrcina Franc 390, 485 
Mrgole Mitja 305 
Novak Anica 365, 378 

Novak Zlatko 361 
Nusdorfer Viktor 346 
Oblak Marjan 395, 422, 467, 471 
O čepek Janez 380 
Oreš ni k Vinko 271 
P a v 1 i h a Tone 306 
Perlič Zvonko 292, 303, 308, 318, 459, 

498 
Petek Viljem 376 393 
Petelin Andrej 476 
Pezdič Janez 347, 382 
Piškur Janez 378, 395 
Plut Ciril 302 
P o d r e k a Bruno 344 
Potočnik Danica 301, 310 
P o v š e Danica 289 
Praznik Zdravko 367 
Premk Franc 316 
P r e š i č e k Milica 407 
Pretnar Alojz 466 
Robida Slavica 382 
Sedelšak Jože 350, 382 
S i m i č Marjan 332, 393, 454, 496 
S i m r a j h Tone 456 
Sirk Tone 411, 419 
S m o 1 a r Rudi 293 
Svetel j Franc 342, 372, 458, 462, 471, 

500 
S e p i č Rudi 424 
Ser a k Matija 312 
S i n i g o j Anton 317 
Skarabot Davorin 354 
S k e -r j a n c Mira 380 
Š m i d Kristina 408, 444 
S t e .s 1 Ernest 456 
S t i r n Tatjana 385 
S trak 1 Franc 470 
S t r u c Milan 399 
Tance Vladimir 306 
T o m a n Fani 404 
Topolšek Nuša 322 
Ude Lojze 397, 444 
U j č i č Andrej 273, 277 
V e r b i č Mihaela 434 
V u š n i k Anton 445 
Z al oka r Slavko 312 
Zemljarič Janez 322, 325 
Zor man Franc 476, 480 
Zupančič-Vičar Marija 373 
Žitnik Amalija 278, 280 
2 1 e b n i k Mara 298 
Živec Dimitrij 464 

Družbenopolitični zbor 

Aljančič Marija 537 C o t a r Lojzka 582 
B a č i č Geza 548, 641 644, 645 Dragan Zvone 564 
B i t e n c Ivan 639 — Gaspari Majda 557, 589 
Bule Marko 537, 569 G a v e z Stane 523 



760 Seznam govornikov 

Globačnik Jože 529, 573, 587, 592, 598, 
602, 618, 638 

Golob Ludvik 522, 528, 531, 634 
Gošnik Miro 581, 590, 610 
Grahor Andrej 575, 589, 629 
J a n ž i č Vlado 584 
J a pel j Janez 578, 591 
Kogovšek Ivan 595, 599, 602 
Kučan Milan 513, 625 
Marenk Ivo 623, 627, 642, 644, 645 
Markič Stane 524, 532, 534, 537, 584, 

587, 607, 608, 645 
M a r o 11 Jože 536, 538 
M i k u ž Vida 550 
Močnik Rastko 606 
Nag los t Majda 622, 628, 642 

N a j d i č Dušan 513 
Pacek Jože 530, 531, 534, 535, 538, 539 
Polič Zoran 518, 534, 538, 562 
Prosenc Miloš 620 
P u c e r Dino' 504, 546 
R e p a r Stane 632 
S t o p a r Viktor 553, 588 
Š t r o k Štefan 555 
Šuštar Emil 516 
T o m 1 j e Tina 633 
U j č i č Andrej 503 
Uršič Igor 544, 567, 568, 574, 586, 645 
Vindiš Vili 592, 593 
V r b n j a k Angelca 560 
Zakonjšek Jože 573 
2 1 e b n i k Mara 505, 526, 530, 533, 534 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela in Zbora občin 

J a k o m i n Livio 655 2 1 e b n i k Mara 647 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Bule Marko 706 Š i n i g o j Dušan 675 
Jan Jernej 690 V r a t u š a Anton 694 
Rode Vitja 663 Zakonjšek Jože 683 

Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Božič Alojz 733 
Brojan Franc 731 
Jerman Dunja 717 
Jurišinec Zdenka 718 
K er n Roza 728 
K o b e -Slavko 716 
L u k i č Lea 717 

Maček Anica 718 
Marenk Ivo 713, 718 
M i kl i č Rado 726, 729, 732 
Samb t Štefan 737 
Senegačnik Lojze 735 
Zatler Antonija 716 
Žitnik Malči 720, 722 

Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 

D e b e r š e k Jože 742, 744 

Skupščina 
Raziskovalne skupnosti Slovenije 

B 1 i n c Robert 755 
Pirkmajer Edo 753 

P r e g 1 Živko 747 
W i n k 1 e r Iztok 748 

Sekretariat Skupščine SRS 
dokimtfitKija 



VSEBINA 

Zbor združenega dela 

9. seja — 8. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  3 

Govornik: 
Alojz Curk  4 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 9. seje Zbora združenega dela  5 

2. Osnutek zakona o sodnih taksah, s taksno tarifo  5 

Govornik: 
Vlado Tance   6 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o prekrških, z osnut- 
kom zakona   7 

4. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju  8 

5. Predlog zakona o spremembi zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
pravice uporabe .   8 

Govornik : 
Ahmet Kalač  9 

6. Predlog za izdajo zakona o razlastitvi in o- prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini, s tezami za osnutek zakona  10 

Govornika : 
Vlado Tance    11 
Miloš Metlikovič  S  12 

7. Predlog zakona o založništvu   13 

Govornik: 
Dušan Tomše  13 

8. Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu  14 

Govornik: 
Sonja Marič  15 

9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 
validih   16 

Govornika : 
Frainc Godeša    16 
Ivan Antolašič     18 

I 



10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 
severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrav olj cih 
iz vojn 1912 do 1918  19 

Govornik: 
Franc Godeša  19 

11. Statut Narodne banke Slovenije  21 

12. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o izvolitvi dveh članov Odbora za podeljevanje 

prvomajske nagrade dela  21 
— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

Vrhovnega sodišča SR Slovenije  22 

Govornik: 
Ivan Antolašič  22 

13. Predlogi in vprašanja delegatov  22 

Govorniki : 
Ivan Kogovšek   22 
Maver Jerkič   23 
Tomaž Banovec  24 

10. seja — 9. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije  26 

Govornik: 
Majda Grzetič    27 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 10. seje Zbora združenega dela 28 

2. Osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih  28 

Govorniki: 
Marija Masnec   29 
Majda Grzetič  30 
Franka Balantič    31 
Jože Lesar  32 
Avgust Kocjan     33 
Vera Fužir    35 
Marija Masnec   36 
Franc Cafnik   38 
Jože Pacek  38 

3. Predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju re- 
publiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije  40 

II 



4. Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek 
zakona   41 

5. Predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih  42 

6. Problematika uresničevanja inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji 42 

Govornika: 
Jože Pacek   43 
Tone Andreuzzi  43 

7. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR 
Sloveniji   44 

Govorniki : 
Jože Pečnik    44 
Ivan Zelenšek  48 
Stanko Jaki  50 
Aleksander Furlan   52 
Jože Lesar  53 

" Zorka Mikuš   54 
Tone Andreuzzi   56 
Jurij Pirš  56 
Jože Kovač  58 
Janko Buh    59 
Jožica Lapuh  61 
Jakob Berič  61 
Livio Jakomin  62 

8. Poročilo o varnosti v prometu v SR Sloveniji  65 

Govorniki : 
Pavel Trstenjak  65 
Ivan Zelenšek  66 
Boris Čižmek  69 
Rok Pavšič   71 

9. Predlog za izdajo zakona za spremembo 6. člena zakona o varnosti 
cestnega prometa    72 

Govornik: 
Stane Savič  72 

10. Predlog za obvezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega pro- 
meta    73 

1]. Predlogi in vprašanja delegatov   73 

11. seja — 23. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  74 

Govornik: 
Martin Munda  75 

III 



Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 11. seje Zbora združenega dela  76 

2. Odobritev zapisnikov 8., 9. in 10. seje Zbora združenega dela ..... 77 

3. Osnutek resolucije v politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami 
v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev     77 

Govorniki : 
Franc Vičar    79 
Rudolf Leiner    81 
Ivo Klobčar  82 
Miroslav Brečko  83 
Vinko Bah   86 
Stanislav Jereb  88 
Zofija Guštin  88 
Viktor Zgonik  89 
Nela Lipušček  90 
Stanko Jaki  91 
Franc Huber   92 
Franc Maček   93 
Drago Koroša    95 
Albin Vidmar  95 
Ivan Košenina  97 
Giorgio Miani  98 
Ivan Kastrevc   102 
Janez Rejic 104 
Viktor Seitl   104 
Vinko Strgar  105 
Franc Rakuša 106 
Avgust Punčuh 107 
Ciril Grilj 108 
Savo Vuk   109 
Ivan Klobčar  111 
Vitja Rode   111 

4. Predlog izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979 . . . 113 

Govorniki : 
Rudolf Leiner   113 
Drago Uzar 114 
Franc Huber  115 
Stanislav Jereb 115 
Jože Pacek  116 

5. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1979   116 

Govornik : 
Franc Vičar 117 

6. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav 
davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979, 
z osnutkom zakona  118 

Govorniki : 
Marjan Šramel  119 
Teodor Jagodnik   119 
Teodor Štrukelj 120 
Draga Žagar  121 
Ivain Kastrevc 122 
Marko Matkovič 122 
Albin Vidmar 123 

IV 



7. Predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku 123 

Govornika: 
Franci Polak  124 
Gregor Meze   126 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona 127 

Govorniki : 
Edvard Gale   127 
Maks Fornazarič   131 
Slavko Kovačič 133 
Teodor Štrukelj 134 

9. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki izvajanja druž- 
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9. Predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za po- 
trebe republiških organov in organizacij družbenopolitičnih organizacij 
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13. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino .... 183 
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izvodov, ki se v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 186 
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cije za leto 1979   187 
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SR Sloveniji 195 

— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR 
Slovenije  195 

— predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega tožilca SR 
Slovenije   195 

— predlog odloka o imenovnju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev 
v SR Sloveniji in njihovih namestnikov . . 195 

— predlog odloka o soglasju o imenovanju glavnega tajn'ika Razisko- 
valne skupnosti Slovenije 196 

24. Predlogi in vprašanja delegatov 196 

Govornik: 
Drago Petrovič    . 196 

13. seja — 25. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  199 

Govornik: 
Franc Vertnik . .     200 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 13. seje Zbora združenega dela 201 

2. Odobritev zapisnikov 11. in 12. seje Zbora združenega dela 202 

3. Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami 
v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev 203 

Govorniki : 
Marjan Šramel  204 
Ivan Zelenšek .    205 
Janko Buh  206 
Marija Petkovšek   207 
Franc Vičar 208 
Štefan Lazar   209 
Ivan Marjek  , 210 
Gojko Vizovišek   212 
Marjan Šramel  214 
Emil Sirnik  215 
Jože Guzelj    215 
Jože Zakonjšek .    216 

4. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979 .... 219 

Govornika : 
Aleksander Willewaldt    220 
Francka Herga   220 

VIII 



5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov dn taks  221 

6. Predlog zakona o sodnih taksah s taksno tarifo 221 

7. Predlog zakona o spremembi zakona v prekrških 222 

Govornik : 
dr. Darko Černej 222 

8. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979   223 

Govornik: 
Jože Pacek 223 

9. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 1979   225 

10. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interes- 
nih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 
1978   226 

11. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko fin invalidsko zavarovanje 
v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma  227 

12. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma . . 227 

13. Predlog zakoina o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 228 

14. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju iz- 
datkov za starostno zavarovanje kmetov" v letu 1979, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 229 

15. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma . . . . _ 230 

16. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne 
energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov . . . 230 

17. Predlog zakona o združevanju kmetov 231 

Govornika:, 
Ivo Marenk  231 
Slavko Glinšek   233 
Ivo Marenk 235 

18. Predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov 235 

19. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih   236 

Govornika : 
Ivo Marenk 237 
Ivan Rome 237 
Ivo Marenk   238 

20. Predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 238 

21. Predlog stališč sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike 
na področju družbene prehrane v Socialistični republiki Sloveniji . . 239 

49 IX 



22. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zalkona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 240 

Govornika: 
Edvard Gale  240 
Franc Kokošar 243 

23. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih   245 

24. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 
lidih   245 

25. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 
verno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz 
vojn 1912 in 1918 246 

26. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev federaciji za dodatno vlogo So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije za povečanje kapitala med- 
narodne finančne korporacije - 246 

27. Predlog odloka o pristopu k dogovoru o izdaji doplaoilme poštne znam- 
ke »VIII. mediteranske igre, Split 1979«   247 

28. Osnutek programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979 . . 248 

Govornik: 
Pavel Jeras 249 

29. Predlog odloka o dodelitvi posojil in dotacij iz sredstev rezerv SR 
Slovenije   250 

Govornika: 
Jože Pacek  250 
Francka Herga  251 

30. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za kulturo 252 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slove- 

nije   252 
— predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega 

odbora Prešernovega sklada   252 

31. Predlogi in vprašanja delegatov 253 

Govorniki : 
Štefan Korošec  253 
Drago Petrovič    254 
Emil Sirnik 255 

32. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979   256 

G ov o r n i k i: 
Franc Vičar  256 
Jože Zakonjšek 258 
Marjan Šramel 258 
Ivan Marjek 258 
Ivan Zelenšek  259 
Jože Zakonjšek  259 
Ivan Zelenšek 259 
Pavel Jeras 260 
Jože Zakonjšek 261 
Gojmiir Vizovišek 261 



Zbor občin 

9. seja — 8. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  263 

Govornik: 
Stojam Gomezelj 264 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 9. seje Zbora občim   265 

2. Osnutek zakona o sodnih taJksah in taksni tarifi 265 

Govornik : 

Alojz Domjan    265 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prekrških, z osnut- 
kom zakona 267 

4. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju 268 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razlastitvi in 
o prisilnem prenosu pravice uporabe • 268 

Govornik: 
Stanko Lebar . .        268 

6. Predlog za izxiajo zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini . .   270 

Govornika: 
Slavka Marinček  271 
Vinko Orešnik     . . 271 

7. Predlog zakona o založništvu   . 273 

Govornik: 
Andrej Ujčič 273 

8. Predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu 276 

Govornika: 
Slavka Marinček  276 
Andrej Ujčič  277 

9. Osnutek zakona o spremembah din dopolnitvah zakona o vojaških in- 
validih     277 

Govornik : 
Amalija Žitnik   . .   278 

49« XI 



10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 
severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912—1918 280 

Amalija Žitnik    280 

11. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

Vrhovnega sodišča SR Slovenije  282 

12. Predlogi in vprašanja delegatov 282 

10. seja — 9. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikaaijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 283 

Govornik: 
Irena Flajnik  284 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 10. seje Zbora občin 285 

2. Osnutek zakona o sisitemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih  286 

Govorniki : 
Peter Hedžet    287 
Danica Povše 289 
Lojze Gepuš  290 
Zvone Perlič    292 
Rudi Smolar   293 
Stane Letonja  293 
Vida Brumen 294 
Kristina Kobal  295 
Dragica Larnsak   296 
Marija Zlebnik   298 

3. Predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 300 

Govornik: 
Danica Potočnik  301 

4. Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih, s tezami za osnutek za- 
kona  301 

Govornik: 
Ciril Plut 302 

XII 



5. Predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih   303 

Govornika: 
Zvonko Perlič 303 
Lojze Cepuš 304 

6. Problematika uresničevanja inšpekcijskega nadzorstva v SR Sloveniji 304 

Govorniki: 
Mitja Mrgole  305 
Tone Pavliha x  306 
Tone Miklavčič  306 
Vladimir Tance 306 

7. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje 
Skladnega razvoja in delitve dela na področju »prometa in zvez v SR 
Sloveniji   307 

Govorniki : 
Zvonko Perlič     308 
Danica Potočnik   310 
Milan Humar   311 
Marija Serak   312 
Slavko Zalokar  312 
Franc Premk 316 

8. Poročilo o varnosti v prometu v SR Sloveniji 313 

Govorniki : 
Anton Sinigoj 317 
Zvonko Perlič  318 
Manko Golar 320 
Peter Hedžet   321 
Janez Zemljanič .     322 
Nuša Topolšek    322 

9. Predlog za izdajo zakona o spremembi 6. člena zakona o varnosti cest- 
nega prometa 324 

Govornika: 
Lojze Cepuš 325 
Janez Zemljarič  325 

10. Predlog za obvezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega pro- 
meta  326 

11. Predlogi in vprašanja delegatov 326 

11. seja — 23. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 327 

Govornik: 
Edi Herman 328 
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Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 11. seje Zbora občin 328 

2. Odobritev zapisnikov 8., 9. in 10. seje Zbora občin 330 

3. Osnutek resolucije v politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami 
v letu 1979 in z opredelitvijo njihovih nosilcev 331 

Govorniki: 
Marjan Simič 332 
Janko Kolarič  334 
Bogdan Birsa     337 
Anica Horjak   340 
Franc Svetelj    342 
Bruno Podreka   344 
Anton Mikeln  344 
Viktor Nusdorfer  346 
Janez Pezdič  347 
Boris Čop  348 
Vladimir Janjič   349 
Jože Sedelšak 350 
Mirko Belac  351 
Davorin Škarabot  354 
Silvo Gorenc    356 
Stane Božič    357 
Štefan Mlinaric 359 
Zlatko Novak   361 
Jože Kolbl  362 
Edi Herman   362 
Lojze Gostenčnik 363 
Miran Ah tik     364 
Anica Novak    365 
Miran Marussig - 366 
Zdiravko Praznik  367 
dr. Anton Fazarinc    371 
Franc Svetelj  372 
Bogdan Birsa .   372 
Marija Zupančiič-Vičar  373 
Štefan Korošec 373 

4. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1976—1980 v letu 1979   375 

Govornik: 
Viljem Petek   376 

5. Predlog izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979 . . . 377 

Govorniki: 
Aitica Novak   378 
Janez Piškur 378 
Štefan Mlinarič  379 
Janez Ocepek   380 
Mira Škerjanc  380 

6. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olaj- 
šav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v letu 1979, z osnutkom zakona   381 

Govorniki: 
Janez Pezdič  ■ 382 
Slavica Robida    382 
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Jože Sedelšaik  382 
Dragan Mozetič    • 383 

7. Predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku 384 

Govorniki : 
Franc Bricelj   384 
Tatjana Štirn  385 
Mirko Čadoinič  386 

8. Predlog za izidajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
kojninskem lin invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona 386 

Govornika : 
Franc Bricelj  386 
Franc Mrcina 390 

9. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979   393 

Govornik: 
Marjan Simič 393 

10. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 . . . 393 

Govornik: 
Viljem Petek 393 

11. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o dograditvi zdravstveno-rekreacijskega 
centra za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu ...... 395 

Govornika : 
Janez Piškur  395 
Marjan Oblak   395 

12. Predlog za obvezno razlago prvega in četrtega odstavka 37. člena za- 
kona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 395 

13. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da 14. člen za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah ni v skladu 
z ustavo SR Slovenije  396 

Govornik : 
dr. Lojze Ude   397 

14. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kontroli kako- 
vosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu 397 

15. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zveznih uprav- 
nih taksah    398 

16. Osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1978   399 

17. Predlogi in vprašanja delegatov 399 

Govornik: 
Milan Štruc 399 
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12. seja — 6. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   402 

Govornik : 
Jožica Černič 403 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 12. seje Zbora občin 403 

2. Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutek 
zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah samo- 
upravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejav- 
nostih  405 

Govorniki : 
Fani Toman 406 
Milica Prešiček 407 
Kristina Smid .   408 
Štefan Horvat 410 
Tone Sirk .    411 
dr. Anton Fazarinc  413 

3. Predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja 414 

Govornik: 
Tomaž Banovec 415 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah dn dopolnitvah zakona o davku 
na promet nepremičnin, z osnutkom zakona 415 

5. Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku 
od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo iin vplačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev 416 

6. Predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen 417 

Govorniki : 
Štefan Korošec  417 
Tone Sirk 419 
Lucij an Lipušček 420 
Štefan Korošec 420 

7. Predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organi- 
zacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji v letu 1979   421 

Govornika: 
Štefan Horvat  421 
Marjan Oblak 422 
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8. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen 
med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in te- 
meljnimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji 
dnevnikov  423 

9. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Zveze samo- 
upravnih interesnih skupnosti za varstvo pred požarom 423 

10. Družbeni dogovor o izdelavi in o financiranju druge izdaje Enciklo- 
pedije Jugoslavije 424 

11. Osnutek zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna fede- 
racije za leto 1979   424 

Govornik: 
Rudi Šepič 424 

12. Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske im denarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1979   426 

13. Osinutek odloka v skupni devizni politiki Jugoslavije v letu 1979 . . . 427 

14. Osnutek projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1979   428 

15. Osnutek projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 1979   429 

16. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
za leto 1979   429 

17. Osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin in posebnih davščin pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov, 
ki se v letu 1979 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino 430 

18. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pri- 
hodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1978 odstopajo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino .... 430 

Govornik: 
Dušan Brglez 431 

19. Osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi skupnega aneska deviz 
za potrebe federacije v letu 1978   432 

20. Osnutek programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za 
leto 1979  .-   . 433 

21. Volitve in imenovanja 433 

Govornik: 
Mihaela Verbič 434 
— predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega tožilca SR Slo- 

venije  436 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR 

Slovenije 436 
— predlog odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov višjih sodišč 

v SR Sloveniji    436 
— predlog odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev 

v SR Sloveniji in njihovih namestnikov 437 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč v SR 

Sloveniji 437 
— predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Razisko- 

valne skupnosti Slovenije 438 

XVII 



22. Razvojna problematika drobnega gospodarstva v SR Sloveniji .... 438 

Govornika: 
Ivan Kogovšek  438 
Lucij an Lipušček 440 

23. Predlog obrtnega zakona 442 

Govorniki : 
Ivan Kogovšek 442 
Kristina Šmid   444 
dir. Lojze Ude  444 
Anton Vušnik 445 
Ivan Kogovšek  446 

24. Predlogi in vprašanja delegatov   447 

13. seja — 25. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   449 

Govornik : 
Alojz Gostenčnik    450 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 13. seje Zbora občin 451 

2. Odobritev zapisnikov 11. in 12. seje Zbora občin 453 

3. Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogami 
v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev 453 

Govorniki : 
Marjan Simič  454 
Tone Sirnrajh .    456 
Ernest Stesl  456 
Franc Svetelj   458 
Zvone Perlič     459 
Marjana Hojan   461 
Franc Svetelj 462 
Stojan Makovec 462 
Zdenka Jurančič   462 
Dimitrij Živec  464 

4. Predlog zakona o podaljšanju rokov za_^ določitev stopenj in osnov 
davkov za leto 1979    464 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in taks 465 

6. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v 
letu 1979   465 
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Govornik: 
Alojz Pretnar   466 

7. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne 
energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov . . . 466 

8. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 467 

9. Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije zsa leto 
1979   467 

Govorniki : 
Marjan Oblak 467 
Franc Strakl  470 
Janez Čanžek    471 
Franc Sve tel j 471 
Marjan Oblak 471 

10. Predlog zakona o sodnih taksah 472 

11. Predlog zakona o združevanju kmetov 473 

Govorniki: 
Karmelo Budihna 473 
Franc Zorman   ■   476 
Andrej Petelin    476 
Stojan Makovec   478 

12. Predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov 479 

Govornik: 
Stojan Makovec   480 

13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih   480 

Govornik: 
Franc Zorman   . . . ~ 480 

14. Predlog zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 482 

15. Predlog stališč sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike 
na področju družbene prehrane v SR Sloveniji .   483 

Govornik: 
dr. Saša Cvahte 483 

16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 484 

Govornika : 
Franc Bricelj 484 
Franc Mrcina   485 

17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 
validih .   487 

18. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 
severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912—1918 487 
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19. Predlog zakona o spremembi zakona o prekrških 487 

20. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interes- 
nih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 
1978   488 

21. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma . . 488 

22. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, kd niso sklenili samoupravnega sporazuma 489 

23. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma  489 

24. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo pri pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 490 

25. Predlog odloka o pristopu k dogovoru o izdaji doplačilne poštne znamke 
»VII. Mediteranske igre, Split 1979« 490 

26. Osnutek programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1979 491 

27. Volitve in imenovanja: 
—• predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 493 
— predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega od- 

bora Prešernovega sklada  493 
— predlog predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 

imenovanje namestnika predsednika Republiškega komiteja za 
kulturo 493 

28. Predlogi in vprašanja delegatov 493 

29. Predlog odloka o dodelitvi posojil in dotacij sredstev rezerve SR Slo- 
venije  494 

Govornik: 
Ivo Marenk 494 

30. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih 495 

31. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979   496 

Govorniki: 
Marjan Sirnič 496 
Tone Jerovšek  498 
Zvone Perlič  498 
Štefan Korošec 499 
Franc Svetelj  500 
Štefan Korošec  500 
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Družbenopolitični zbor 

9. seja — 8. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 502 

2. Določitev dnevnega reda  502 

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o založništvu 503 

Govornika: 
Andrej Ujčič  503 
Dino Pucer 504 

2. Predlog za izdajo zakona o družbenih svetih 505 

Govorniki : 
Mara Žlebnik 505 
Dušan Najdič  513 
Milan Kučan   513 

3. Osnutek zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 516 

Govorniki: 
EmU Šuštar   516 
Zoran Polič 518 
Ludvik Golob 522 
Stane Gavez 523 
Stane Markič .   524 
Mara Žlebnik 526 

4. Predlog za izdajo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih stro- 
kovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 527 

5. Predlog za izdajo zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu 
in strokovnih izpitih delavcev v državnih organih 528 

Govorniki : 
Ludvik Golob 528 
Jože Globačnik  529 
Jože Pacek  530 
Mara Žlebnik 530 

6. Problematika uresničevanja inšpekcijskega nadzora v Socialistični re- 
publiki Sloveniji  531 

Govorniki : 
Jože Pacek  531 
Ludvik Golob 531 
Stane Markič  532 
Mara Žlebnik 533 
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Jože Pacek    * 534 
Zoran Polič 534 
Mara Žlebnik 534 
Stane Markič 534 

7. Predlog za izdajo zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepre- 
mičnin v družbeni lastnini 534 

Govorniki : 
Jože Pacek   535 
Jože Marolt   536 
Marija Aljančič  537 
Marko Bule   537 
Stane Markič 537 
Jože Pacek  538 
Jože Marolt 538 
Zoran Polič   538 

. Jože Pacek  539 

8. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 

Vrhovnega sodišča SR Slovenije  539 

9. Predlogi in vprašanja delegatov 540 

10. seja — 23. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

li odsotnost delegatov   541 

2. določitev dnevnega reda   541 

Dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 8. in 9. seje Družbenopolitičnega zbora 543 

2. osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976 do 1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami 
v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev 543 

Govorniki : 
Igor Uršič 544 
Dino Pucer 546 
Geza Bačič  548 
Vida Mikuž  550 
Viktor Stopair 553 
Štefan Strok  555 
Majda Gaspari 557 
Angelca Vrbnjak    560 
Zoran Polič 562 
Zvone Dragan  564 
Igor Uršič   567 
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3. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega -plana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1979   568 

Govorniki : 
Igor Uršič  568 
Marko Bule 569 
Jože Zakonjšek .   573 
Jože Globačnik   573 
Igor Uršič .   574 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona, in predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih, z osnutkom zakona 574 

Govorniki: 
Andrej Grahor 575 
Janez Japelj . . 578 
Miro Gošnik  581 
Lojzka Čotar  582 
Vlado Janžič  584 
Stane Markič   584 
Igor Uršič 586 

5. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 
v letu 1979 .     587 

Govornik: 
Jože Globačnik   587 

6. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o 
predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o de- 
lovnih razmerjih  587 

Govorniki : 
'Stane Markič 587 
Viktor Stopar     588 
Majda Gaspari    589 
Andrej Grahor    589 
Miro Gošnik  590 
Janez Japelj  591 

7. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 
v letu 1979    591 

Govornik: 
Jože Globačnik 592 

8. Predlogi in vprašanja delegatov 592 

Govornik: 
Vili Vindiš   592 
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11. seja — 6. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 594 

2. Določitev dnevnega reda 594 

Dnevni red: 

1. Razvojna problematika drobnega gospodarstva v Socialistični republiki 
Sloveniji . . .   595 

Govornika : 
Ivan Kogovšek 595 
Jože Globačnik 598 

2. Predlog obrtnega zakona 599 

Govornika: 
Ivan Kogovšek 599 
Jože Globačnik   602 
Ivan Gogovšek   602 

3. Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutek 
zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah samo- 
upravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejav- 
nostih   605 

Govornika: 
dr. Rastko Močnik 606 
Stane Markič 607 

4. Predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije 607 

5. Predlog odloka v pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen 
med družbenimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v pro- 
izvodnji dnevnikov  607 

Govornik: 
Stane Markič  608 

6. Osnutek delovnega programa Zbora republik in .pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1979   609 

7. Volitve in imenovanja 609 

Govornik: 
Miro Gošnik . 610 

— predlog odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov višjih sodišč 
v SR Sloveniji   612 

— predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih sodišč v SR 
Sloveniji 613 

— predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega dela SR 
Slovenije 613 

— predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega tožilca SR Slo- 
venije  613 
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— predlog odloka o imenovanju javnih tožilcev višjih javnih tožilstev 
v SR Sloveniji in njihovih namestnikov 614 

— predlog odloka o soglasju k imenovanju glavnega tajnika Razisko- 
valne skupnosti Slovenije 614 

8. Predlogi in vprašanja delegatov  614 

12. seja — 25. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov 615 

2. Določitev dnevnega reda   616 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 10. in 11. seje Družbenopolitičnega zbora 617 

2. Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976 do 1980 v letu 1979   617 

Govorniki : 
Jože Globačnik .   618 
Miloš Prosenc   620 
Majda Naglost   622 
Ivo Marenk  623 
Milan Kučan  625 

3. Predlog zakona o združevanju kmetov 626 

Govornika: 
Ivo Marenk  627 
Majda Naglost   628 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih   629 

Govornika: 
Andrej Grahor      . 629 
Stane Repar      632 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju   633 

6. Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1979 ...... 633 

Govornika: 
Tina Tomlje   633 
Ludvik Golob    634 

7. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za kulturo   637 
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— predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije 637 
— predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega 

odbora Prešernovega sklada  638 

8. Nadaljevanje razprave o predlogu resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije v obdobje 1976 do 1980 v letu 1979   638 

Govornik : 
Jože Globačnik  638 

9. Predlogi in vprašanja delegatov 639 

Govorniki : 
Ivan Bitenc . 
Geza Bačič . 
Majda Naglost 
Ivo Marenk . 
Geza Bačič . 
Ivo Marenk . 
Geza Bačič 
Stane Markič 
Ivo Marenk . 
Igor Uršič . . 

. 639 

. 641 
. 642 
. 642 
. 644 
. 644 
. 645 
. 645 
. 645 
. 645 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela in Zbora Občin 

Zasedanje — 9. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda   647 

Dnevni red: 

1. Uvodna obrazložitev k osnutku zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih 
organih, k predlogu za izdajo zakona o organizaciji in delu na po- 
dročju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
k predlogu za izdajo zakona o družbenih svetih in k predlogu za izdajo 
zakona o dopolnilnem izobraževanju, pripravništvu in strokovnih 
izpitih delavcev v državnih organih 647 

Govornik : 
Mara Žlebnik 647 

2. Uvodna obrazložitev k poročilu o izvajanju stališč Skupščine SR Slo- 
venije za usmerjanje skladnega razvoja fin delitve dela na področju 
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prometa in zveze v SR Sloveniji in k poročilu o varnosti prometa v 
SR Sloveniji 655 

Govornik : 
Livio Jakomin 655 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora Občin 

in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 23. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 663 

Dnevni red: 

1. Uvodna obrazložitev Izvršnega sveta k načrtovani družbenoekonomski 
politiki za leto 1979 in k predlogu izhodišč za sestavo proračuna So- 
cialistične republike Slovenije za leto 1979   663 

Govornik: 
Vitja Rode   

Zasedanje — 6. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 675 

Dnevni red: 

1. Uvodna obrazložitev k osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela 675 

Govornik: 
Dušan Sinigoj 675 

2. Uvodna obrazložitev k predlogu za izdajo zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja  683 

Govornik: 
Jože Zakonjšek  683 
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3. Uvodna obrazložitev in nekatera dopolnila stališč in predlogov Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogom nekaterih zveznih 
aktov, ki opredeljujejo politiko ekonomskih odnosov s tujino v letu 
1979 . .   690 

Govornik: 
Jernej Jan  690 

Zasedanje — 25. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda 694 

Dnevni red: 

1. Ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980, s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo 
njihovih nosilcev   694 

Govornik: 
dr. Anton Vratuša  694 

2. Poročilo o poteku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o osnutku resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 
v letu 1979   706 

Govornik: 
Marko Bule 706 

Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

3. seja — 23. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  712 

Dnevni red: 

1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij .... 713 

2. Osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov 713 

Govorniki : 
Ivo Marenk  713 
Antonija Zatler 716 
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Slavko Kobe  716 
Dunja Jerman   717 
Lea Lukič   717 
Anica Maček   • • • 718 
Zdenka Jurišinec 718 
Ivo Marenk     718 

3. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 
validih   720 

G ovo r n i k: 
Malči Žitnik 720 

4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za se- 
verno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn od 1912 do 1918     722 

Govornik : 
Malči Žitnik 722 

4. seja — 25. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  724 

Dnevni red: 

1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročilo teh komisij . . . 725 

2. Odobritev zapisnika 3. seje Skupščine . 725 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in doipdlnitvah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju 725 

Govornika: 
Rado Miklič  726 
Roza Kern    728 
Rado Miklič   729 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov   729 

Govornika: 
Rado Miklič      729 
Franc Brojan  731 

5. Predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku 732 

Govornika: 
Rado Miklič 732 
Alojz Božič 733 
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6. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju 
izdatkov za starostno zavarovanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 734 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 
validih   734 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za 
severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912 do 1918 735 

9. Predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov 735 

Govornika: 
Lojze Senegačmk   735 
Štefan Sambt  737 

Skupščina 
Kulturne skupnosti Slovenije 

6. seja — 22. novembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev 739 

2. Določitev dnevnega reda 740 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Skupščine kulturne skupnosti Slovenije . . . 740 

2. Poročilo obeh komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 740 

3. Predlog zakona o založniški dejavnosti 741 

Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije 

4. seja — 26. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Obrazložitev predloga, da se predlog zakona o prispevku za usmerjeno 
izobraževanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili sa- 
moupravnega sporazuma, obravnava po skrajšanem postopku 742 

Govornik: 
Jože Deberšek   742 
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2. Izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
obeh zborov   743 

3. Določitev dnevnega reda   743 

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 744 

Govornik: 
Jože Deberšek  744 

Skupščina 
Raziskovalne skupnosti Slovenije 

4. seja — 27. decembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda    745 

Dnevni red: 

1. Izvolitev organov seje Skupščine 745 

Govornik: 
Zivko Pregel .     

2. Potrditev zapisnika 3. seje Skupščine Raziskovalne skupnosti Slovenije 747 

3. Predlog za izdajo zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 
1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
z uma    747 

4. Predlog za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih ter informacija o uresničevanju stališč, priporočil in skle- 
pov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela 747 

Govorniki: 
Iztok Winkler   743 
Edo Pirkmajeir 753 
Robert Blinc 755 



Izdala in založila 
Skupščina SR Slovenije 

Odgovorni urednik 
Milan Megušar-Borut 

Natisnila 
Tiskarna »Jože Moškrič« 

v Ljubljani 
december 1979 
v 370 izvodih 

Obseg 792 strani 
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	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 12. seje Zbora združenega dela
	2. Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in osnutek zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave dela in o oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in odločanja v družbenih dejavnostih
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	13. seja — 25. decembra 1978
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije

	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 13. seje Zbora združenega dela
	2. Odobritev zapisnikov 11. in 12. seje Zbora združenega dela
	3. Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenijeza obdobje 1976—1980 v letu 1979, s temeljnimi razvojnimi nalogamiv letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev
	4. Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1979
	5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks
	6. Predlog zakona o sodnih taksah s taksno tarifo
	7. Predlog zakona o spremembi zakona v prekrških
	8. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1979
	9. Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1979
	10. Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih od 1975 do 1978
	11. Predlog zakona o prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma
	12. Predlog zakona o prispevku za raziskovalno dejavnost v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma
	13. Predlog zakona o prispevku za usmerjeno izobraževanje v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma
	14. Predlog zakona o prispevku za solidarnostno udeležbo v pokrivanju izdatkov za starostno zavarovanje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma
	15. Predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma
	16. Predlog zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov
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